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وضمنطهلحديثاجمتالةلجشزود.والخامسالتوع

والعشرونالخامسالنوع

وضئطهالحديثحتابة

مسائل:وفيه

طائفةفكرههاالحديت،كتابةفيالسلفاختلفإخداها:

طائفة،وأباحها

وفيهوصتطه،الحديتكتالةوالبشرون:لخامسا)النوع

(1
صالشلف(اختلف

كتابة)فيوالتابعي@الصحالة

لنوزيدمسغود،وابنغمر،ابنمنهم:طائفة(،فكرههاالحديث/
ثالت،

1أ@/عثاس،والنهريرة،وأبوالخذري،سعيدوأبوموسى،وأبو 44/،@

ونخراو

لحسىاوالهوعلي،عمر،منهم:وفعلوها،طائمة()وأباحها

لحى،واأيضا،عمرواشعباس،لنوالر،وجاوأنس،عمرو،ب@وا

لنوعمرجبير،لنوسعيدوعطاء،
العزيزعد

المليحوألوقلالةألومخهموالتابعين،الصحابةأكئرعنعياضوحكاه

السحلقيةو@يأ@،س(1)
أحدها""

الثاصلالمحدث"(2)
العلمتقيدو"1(،379-38)"

(48-35)للحطبب"

لي(3)
وأح،.أ@(،

السي@،."

الماصلالمحدث"الم(
العلمتقييدو"(366-378)"

"(74-7 8 ، 8 5-1 3،)1

لإلماعوا"
"(146-1 47)

فيعياصالقاصيدكر(5)
"

الإلماع
صالكنا@أحارصلعص(147)"

الصحالة

3والالحس،
رصأنالهملال

مىهؤلاء@د
لأ@دكرولاكرهإ.لعدلا

@يالمليحوأليقلالة
@يالرامهرمريعهمادلكأحرحوقدعده،دلك

المحدث="



يم@@ثدبر
لنواوياتقربشرحفي@4الراب@ت@

حديثان.والتهيالإباحةفيوجاءجوازها،علىأجمعواثغ

ملحومن
(1)

"فيه:قوله
يعيجود

(2)

وقدوندونه،العلمنكت@أنعلينا

"5،2أطهي@سى"ولارئىيضللآفىكتنبرقيعدعتمها@@اللهقال

"البئقيني؟قال

وهوالرامهرمزيحكاةثالث،مذ@المسألةوفي

بعدوالمحوالكتابة،
()

"الحفظ

الخلافورالجوازها()عدىدلكبعدأجمعوا()نغ

الصلاح.ابنقال
الأغصرفيلدرسالكت@فيتدولهولولا"

"خيرةلأا
(8)

عنمسلمرواهماالهي:فحديثحديتان(والنهىالإباحةفي)وجاء

القرآن،إلاأضيئاعثيتكتبوالا"قالك@تالنبيأنالخدريسعيدأبي

"فليمحهالقرانكيرشيئاعنيكتبومن

@،أد/99/عليهمتفقشاهلأبىاكتبوا"بمسح@.قولهالإباحةوحديث

اللهرسولياقلتقال:عمروابنعنوغيرهماوالحاكمداودألووروى

العلمنقبيدو")173(،"الماصل
ألىع@(114)وأحرحهفلالة،ألىعى(103)"

المليح--
ليالحلق@يتعميرهدا

"

المليح.أليفولص(368)"المحاص
@

العلمتثجدواوأط(،وأ@(،أر،،@
"

و@ي
لثه

السح
@

يسود"
"

العلمتقييد
"(114)

3)283،"الماعلالمحدث" 83)

"وأط(أط،،@ي
لعير"

"

امحاسى
لاصطلاخ

"،763(3 68)

ا"طرا
لإلماع

"(147)

(367)"المقد@ة"

ت
ثي

"

مسلم،.صحيح
3مسلمأحرحه 0 0 41)

2السخاريأحرحه 4 3 1ومسلم1،،4 3 5 51).



وضنئطهالحديتجمتايةليشزو@.والخامسالتوع
:ط@ر

"قال.فأكته،الشيءمنكأسمعإني

نعم
قالوالرصا؟الغصبفيقال:."

"

نعم
أقال:،"

(1)
"

حقا"إلافيهماأقوللافإني

هريرة:أبووقال
ال@أضحا@أحدصلي@"

ي
أعه(حديثاأكثرلمج@

(3)

اللهعبدمنكانماإلامني،
رواه"أكتبولاي@كانفإتهعمرو)@(،لن

ريلبحاا

الأ@مارمنرجلكادقال:أ،أط/501/هريرةأبيصالترمذيوروى

@يسمعالله-سم،رسولإلىيجلس
ذلك@شكايحمطه،ولا@يعح@هالحديثمه

الحظإلىليدهوأومأ."بيمينكاستعن"@قال:ب@ماللهرسولإلى

را@ععنالرامهرمريأ@/541/11وألسد
(7)

ياقلثقال.خديحبى

إنا(أاللهرسول
(8)

نسمع
أح/اكت@وا"قال3أدخكتهاأشاءمنك

1 ولاذلك(80/

حرخ
"

وموقو@ا:أمرفوغاوعيرهأن@حديثم@وغيرهلحاكما
قيذوا"

"بالكتابالعلم

سقط(1)
أط،مى

1/13،03)كملحاوا6(،3)6،ودداأسأحرحه(2) 2/1)حمدوأ2(،0 6،21 سحوه(92

سقط(3)
ورخ(.أط(،مى

لي(4)
وأح،وأد(،أ،أ@

"
عمر"

برقم(5)
1 1 31)

2النرمدىأحرحه(6) 6 6 لدلكلرده@حدت!هدا"و@الها،عمامطولا6،1

5"الحدتسكرمرةسالحلبلبقولإسماعبلمحمدسوسمعتالفانم، 1

لي(7)
"ادأ

لاح
"

سقط(8)
أط(م@

(369)الثاصل،المحدث"(9)

اللهعدحديتمرثوغاص(303/1)الحاعأحرحها(")
وموفوفاالعاصر،عمروسس

عمرسص
أص.وصالحطا@



ح@
النواويتقريبشرحفيالراو@برت@

اواتكاله،وخيفأمنلمنوالنهينشيانه،خيفلمنفالإذن

أمن.حينوأذنبالقرآن،اختلدطهخيفحيننهى

علي(صالديلميوأشند
(1)

إذا،أ"مرفوغا:
(2)

فاكنبوهالحديثكتبنم

ذلك.كيرأحاديثالبابو@يبسنده

أشاركماالسابق،سعيدآبيحديثوبينبينهاالجمعفياختلفوقد

دقوله؟المصئتإليه

بحفظهووثقالنسيانأمن(لمنوالتهينشيانه،خيفلمن)فالإذن

مخصوضاالنهي@يكونكتب،إذاالخظعلىاتكاله()وخيف

هذاكان"يقول:كانانهالأوزاعي،هناصالصلاحابنأسندوقد

بينهم،الرجاليتلقاهكريفاالعلم
"أهلهغيرفيهدخلالكتبفيدخلفلما

خيف()أحينعنهنهى()أو
()

)حينفبهوأذن(بالقرآن،اختللىطه

مسوخا@،/82أر/لئ@افيكونذلك،آمن(

واحدةصحيفة@يالقرانمعالحديثكتابةعنالنهيالمرادوقيل:
"

لخوفذلكعنفنهوامعها،كتبوهفرثماالآية،تأويليسمعودكانوالألهم
لاشتماه.ا

سفط
أ@(.م@

سقط
أر،.م@

الصلاحاب@مفدمة"طرا
(123)والدكرةاالتصرةشرحوا)763(،"

@ياليهقيأحرحه
1"المدخل" 174)

فيالصلاحالنطريقهوم@
)763(،"العقدمة"

ديعاكرواس
"

من(37/031)عساكراسوأحرحه(37/031)ادمثقتاريح

لأوراعياعرآحرطرق
"أ@(لي

"خوت

الصلاحاسمقدمة"
كودإلىمالوفد(231)"والتدكرةالتمصرةثرحو")763(،"

ش@اب@مسوخاالهي
هير@ي

"

ومسوتالحديثلاسح
ديحجرالنوقال)274(،"

"

الفتح
"(1/2 الوحههداعى(51

"

"
معأقرلهاوهو

"وأنطريناديها".لاأله

@تح
(16/3)"المعت



وضنطهالحديثكتابةوالعشرود:لخامساالتوع

ونقطالمشكلاوتحقيقه،ضئطهإلىالهفةصرفكاتبهعلىثغ

النئس.يؤمن

لإدد@يواائتباسه،خئيةالفرآن،تزولبوقتخاصقالنهيوقيل؟

غيره

قالهعليه،وقفهالقحوابوقال:سعيدأليحديثأعلمن

وغيرهالمخاري

فيالبيهقيروىوقد
"المذخل"

بنعمرأن"الزبير:بنعروةعن

لمج@،اللهرسولأضحابذلكفيفاستشارال@نن،يكتبأنأرادالخطاب

وقديوماأصبحثتمشهزا،فيهااللهيستخيرعمرفطفقيكتبها،أنعليهفأشاروا

عزم
كانواقوفاذكرتلي@الئن،أكتأنأردتكنتإنيفقالله،الله

فأكبواكتثا،كتبوأقبلكم
(3)

ألب@لاواللهني@الله،كتابوتركواعليها،

@،أ@/541/أبدا"بشيءاللهكتاب

ونمطاشكلدوتحقيمه،ضبطهإلىال@هفةصرفكاتبهعلى)ثغ

كماليؤديهللبس()امعهمايؤمن(
()

سمعه.

عي:لأوزااقال
مهرمزي.لزااقال"إغجامهلكتا@انور"

أي"

1/2)ححرلابرالاري!لغالظر.ا @تحو"1(،5
(16)3/51،ال@عتا

الاريقحأنظر.إ
1/2)ححرلاس" و@ي(51

4الأسراف!لأتحمة 1 6 شأدفي7،1

هدبةعنالسحتانيداودأليع@الإلممرايييعوانةأسرواهسعيد@أبيحديت

أليقولهوصهعام،أحطأ@يهمكر،وهوداود:أبوقالوقالالكتابةبقصة

ي
لافاكتوا"أمأ.

@يالرراقعدأخرجه
2الممسف،@ 0 4 8 @يالهقيطريقهومن1،،4

لمدخل!ا"

73 11)

ي
بما،.وأخ،إأظ(،

الفاصلالمحدت"
الالماعو"6(،"9)806،"

وهو@ي=بمعماه،الأوزاعيص(150)"



@؟
لنواويالقري@شرحفىالراودبرت@

يبينأننقطه،
التاء

منوالحاءالياء،من
تقييدوالشكلقال:الخاء،

"لإغرابا

الضلاح:ابنوقال
"

منيمنعالمكتوبإغجام
وشكلهاشتعحامه

إشكاله.@نيمع

وكثيراقال:
(3)

1أد/يعتمدما / 1 وخيموذلكدهنه،علىالواثق0،0
للنسياد"معزضالإنسانلإدالعاقة،

(4)

اشهى.

أدتهفإدوشكلها،إغجامهافيأخطئوابلمطةكفرواالنصارىإنلمجل:وقد

فيقال
"

ألت"لعيسى"الإلجيل
وقالوا:فصخفوها"البتولم@ولذتكنبيي،

أنت"
مخثفا."ولدتكلب،

وهيأيصا،ذلكسبهاالإشلامفيوقعتدتنةأولوقيل:
فتة

مصر:إلىأميراأرسلهللذي@،أط/501/كتبفإنهد@طعثمان
جاءكمإذا"

"،داقتلوه"أفصخفوها:"فاقبلوه
()

مافحرى

الخلفاءبعضوكتب
(6)

لهعاملإلى
(7)

أي"المخنثينأحصآن"ببلد
فخصاهمبالمعجمة،فصحمهابالعدد،

"

1/2)الراوي(لأخلاقالحامع الإلماعو"6(،7
"،941(1 عىلأوراعياص(50

نالت
بمعاهمعبدس

6)806،"الماصلالصحدت" 09).

وأح(أط،،@ي
"إعحامه"

وكيزا""أد،لي
(369)"المقدمة"

سقط
وأخ(أ@(،مى

برسليمادأنهالخبرمراحعلي
الملك.عد

حرمبكرسألوألهالجرمراحع@ي

"انطر

1/2)"الأمنالمحمع 5،12 الحورىلاش"والمغمينالحمقىأحبارو"9(،5
(105).-



وضتطهلحديتاكتالةوالعشزود:الخامسالنوع
غ

كراهيةالعلمأهلعنونقلالمشكل،ئشكلإتماقيل:ثغ

الجميع.يشكلوقيل:الثتتبس،فىإلأوالإغرابالإغجام

"الفشكليشكلاتما)قيل:)تم

(1)
أعن(ونقل

(@)
كراهيةالعلمأهل

لاإدلمئتبس(افي)إلأالشكلأي.عراب()وال!السقطأي:الإصحجام(

إليهماحاجة
(3)

غيره@ي

عياض:القاضيقالالجميع(يشكل)وقيل:
"

سيمالاالضوا@،وهو

لاويشكل،لامقايشكلمايفيرلافإثهالعلم،ليالمتبحروعيرللمحتدئ

الكلمةإعرابوجهصوا@
م@

"خطئه
(@)

ديوهولوضوحه،فشكلغرالثيءأنطتورثما"العراقىقال

محتاحنطرمحلالحقيقة
()

بينوقعوقدالضط.إلى
@ىخلا@الغلماء

ذكاةالجنينذكأة"كحديث@(،/80أح/الحديثإعرابعلىمرتبةمسائل

"أمه
(6)

تحصلاأنهعلىالجمهوربهفاستدل
(7)

رلععلىباءالححش،دكاة

أمه.ذكاة
دكاةيدكىأي:ه/641/1(1التثيه،علىالفتحالحنفيةورجح

أفه
(8)

"

الماصللأالمحدتانطر
الإلماعو")806(،"

"(150)

سقط
وأح(.أ@(،ش

"اليها"وأ@(أد(،في

لإلماعا"
(608)"الفاصلالمحدت"والظر.(150)"

ثي
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ثي
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ا

لإلماعا"والطر.(232)"والدكرةالتبصرةشرح
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(52-48/5)"الأحودي)تحمة



لنواوياتقربشرحفياو؟ال@برت@

الأشماءمنالمئتبسبضبمداعتناؤهيكونأنينبغيالثانية:

مف@بوطاوكتبهالكتاب،نفسفيالمشتكلضتمدويشتحب

قبالته،الحاشيةفيواضحا

ة)التانية

الأسماءمنالملتبسبضبمداعتناؤهيكونأنينبغي

تئتدركلافإثهاأكتر(
(1)

بعد.ولاقلبماعليهايستدلولابالمعى،

الئجيرميإشحاقأبوقال
(2).

لأنهالناس؟أسماءبالضمطالأشياءأولى"

"عليهيدلشيءبعدهولاقبلهولاالقياسيدخلهلا

الغ@اني:عليأبووذكر
اللهعبدأن"

شعبةحذثنيلضاقال:إدري@بن

"تحته.كتبتعلي،بنالحسنعنالحوراءأبيبحديث
أ(أر/38/حور

عين
والزايلالجيمالجؤزاءأبوفأقرأهأغلطلئلا"

"

)مض@بوطاأيفساوكتبه(الكتابنفسفيالمشكلضبمد)ويستحب

الأشطرنفسفيالمضبوطلأنأبلغ؟ذلكفإنقبالته(الحاشيةفيواضحا
الخط.ودقةضيقهاعندسيمالاتحته،أوفوقهمماوشكلهغيرهنقطداخلهرلما

العرأقي.قال
"

المشكلةالكلمةحروتيقطعأنذلك،منوأوضح
في

الهامث@
كالئونالحروت،بعضفيمفردابكتابتهالحرفشكليظهرلأنه"

فيالعيددقيقابنقالكلها.الكلمةكتبتإذامابخلافالتحتية،والياء

تدرك،لاأط،.افي(1)

(2)
"أط(@ي

"،الحرمي
أخ@(ولي

أولى"منالجر"
(3)"

1/2)"الراويلأخلاقالحامع 6،92 او"0(،7
لإملاء"اأدبو")451(،لإلماع،

1للسمعاي 3 15)(2/9 2،5935)

"أ@،.في(4)

الحوزاء"أدي
(5)"

"الرحالومعر@ةالعلل
2/4)أددهعبدلرواية 6،)2

@يالحط@صطريقهوم@
"

الجامع 1/2)"الراويلأءق لأالإلماعفىوهودنحوه(70
لمظإلىأقر@دلمط(155)"
المص@-



وضننطهالحديتجمتايةوالبشرود؟الحامسالتوع
@

وتغليقه.مشئقهدونالخصدتخقيقويشتحب

فيللحملوتخفيفهالورق،كضيقعذر،منإلآتذقيقهويكره

لمقملة،الحروفاضئمدويتبغيونحوه،لسفر،ا

":"لاقتراحا"
ومن

فيفرقواالمثكل،إيضاحيبالعوا@يأنالمتقنينعادة

حرفاحرفاضبظوهاوالحاشيةفيالكلمةحروف
(1)

"

وتعليقه(.قشقهدونالخمدتحقيق)ويستحب

بنغمرقال"قتيبة؟ابنقال
القراءةوشرالمشق،الكتالةشر"الخظا@

"أنجيةالخطوأنجودالهدرمة،
(3)

اشهى0

بةلكتااشزعةلصنسق:وا
(4)

1أد/0 ور،/00

ضعص،لطرهفيمنبهينتفعلالأنهالخط،أي:تدقيقه()ويكره

نظر،ضعفأورثما
()

به.ينتفعفلاذلك،بعدكاتبه

س(حنبلأعمهلابنحنبللنأحمدقالوقد
(6)

يكتصوراهإشحاق،

تكونماأحوجتفعل،لا"دقيقاخالا
(7)

"يخولكإيى

ونحوه(السمر،فيللحملوتخفيفهالورق،كضيقر،عذمن)إلأ

(@ه/1/641

أيضاالمهملة(الحروفضب@د)وينبغى

"أط(:فيأ(
حروفااضطوماو

لالراخا@(2
(233)"افصر،شرحو@2(،58)"

3)"

الحامع
"(1/2 62).

فيقيالمراعراه(4
"

ثيومولحومري،اإلى(234)التصرةشرح
تهديه"

والحوهري"

ثيال@يهتالنعنلقله
"

(20)"المطئإصلاح

أح(.سوسقط"،إليهيكودماوأحوح@أظ(فيه(

رأح،أظ(،منسقط(6
وديلإملاء"اأد@و@"،الجامعو"وأ@،،أر(،س(7

السحلفة
بكور!."

2/5)للسمعايلإملاءااأد@و@6(،1/12)الراوي!لأخلاقالجامع8(إ 83).



بخ1*؟
لنواوياتقري@شرحفيالرأويىبرت@

لعين،والقاء،واد،لضاوالشين،والزاء،والذال،اتحتيخعلقيل:

مضمجعةالففركقلدمةفوقهاوقيل:تطائرها،فوقاقتيالتقط

الكتببعضوفيمثلها،صغيزحرفتحتهاوقيل:قفاها،على

صغيز،خمذفوقهاالقديمة

1أط/يستدل"الفقيني:قال / 1 أوالنالمززلانيرواهبمالذلك0،6

عبيدعنعساكر(
(2)

كتائا،معاولةيديبينكتبتقال؟الغسانيأوسبن

لي:فقال
جمجيده،اللهرسوليديبينكتحتفإنيكتابكأرقشعبيديا"

كتابكارقشمعاوية،يا"فقال
(@)

)6(؟المؤمنينأأميرأيارقشهوماقلت"

ماحرفكلأعط"قال.
منيوبه

النقط

"حرفكلفيعامفهذاال@ئقيني:قال

لم
أختل@

والزاء،الذال،تحتيجعل)قيل:ضئطهاكيميةلي

نطائرها(.فوقنتياالنقص@لعينوالصناء(أوالصاد،والشين،وا

هذاعلىواختلف
لي

النقطكصورةفقيل:تحت،منالسشلقط
من

@كالأثافيلوقم@يجعلبللا،وقيل.فوق،

صفا.مئسوطةتح@ومن

مة)كقلاهلالصورةالمذكورةالمهملاتأي)فوقها(يجعل)وقيل(

قفاها(.علىمفمجعةالففر

الحاء(فيأذلكويتع@نمتلها(صغيرحرف)تحتهايجعل)وقيل(

أهلعملوعليه"عاض:القاضيقال
(10)

"والأندل@المشرق

وقيل:كفتحة،صعير(خصذفوقهاالقديمةالكت@بعض)وفي

ديلي@
دسختما

م@
"

"المحالمن

وأح(أط،،
"كاشك"

ليالحطبأحرحه
"

لأحلاقالحا@

2/5)الإملاء" 9،15 عاكرواس2(،9
سفط

أ@(.من

سقط
أخ(مى

ثي
"

الإلماع
""

"أهلسصعمل

(2)
"أط(لي

ألنه،.عد

(4)
وأح،أ@(،@ي

"كاشك"

ويلراا
"(1/2 لسمعاوا9(،6

فيني
أدب"

40/1)"دمق)لارلح@ي 25)

(7)"

لاصطلاحمحاصش
"(371).

(9)
أ@(س

"السح.لقيةودي

دلك@ي

(11)"

الإلماع
"(157).



وضنطهالحديتكتابةوالحشرود.لحامساالتوع

همزة.تحتهابعضهاوفي

-بمل@ل!

معيقمطلحأنيتبغيولا
فعلنوالتاس،يعرفةلابرمزنقسه

مختلفبضبطيغتنيوأنمراده،اخرهأوالكتاب،أؤلفيفليبين

كتابهفيخعلوتقييزها،ياتلرواا

علاماتحمسفهذههمزة(تحتهابعضها)وفيكهمز"

المكسورة(:والهمزةالكلمةاخرفيوالهاءواللامالكافأضبطفائدة

التصانيفأصحابودكرهماواللام،للكافالفنهذااهليتعرضلم

بظمهافيكتبمبسوطة،يمتبلمإذافالكافالخط،في
(1)

أوصعيرة،كا@

تكتبواللامهمزة،
(2)

"بطنهافي

لام
لاالثلاثة،لحرولهاالكلمةهدهأي:"

فيكنيزاآ،/81أح/ذلكويوجدال(صورة:
الأدلاء.حط

أهاء(عليهايكتبالكلمةاخروالهاء
(@)

م@تميزهامشقوقة،
التألي@هاء

ونحوهاالصفاتفيالتي

أشفلها،(@أر/38/والكسرةلألف،ا@وقتكتبهلالمكسورةوالهمزة

أوضح.والئانيللكتاب،اصطلاحانأسفل؟كلاهماأو

فينفسه(معأ(أ@/741/يضطلحأنيتبغي)ولا
لا)برمزكتاط

أذلك(فعل()وانمرادهفهمفيحيرة@يكيرهفيوقعالناس(يعرفه
()

اخرهأوالكتاب،أؤلفي)فليبين
(6)

مراده(.

كتابه(فيجعلوتفييزها،الزواياتمختلفبضبمديعتني)وأن

(1)
دي

أح(.أط(،
وسطها"ثيي@"

أح(أظأ،@ن(2)
."يكت"

وديدا،"أد(وفيأ@(،من(3)
أخ@(.أظ(،

أ@(.منسقط(4)

سقط(5)
أ@(س

"وآخره"وأر،وأ@،،أد،،في(6)



@@
لنواوياتقريبشرحفيالراو؟برت@

أوالحاشية،فيافحقهازياداتمنغيرهافيكانماثغرواية،على

بتمامرواهمنذلككلفيمعيناكتبه،خلدفأوعليه،أعل@انقص

كثيرونواكتفىآخرهأوالكتاب،أوليبئنأنإلأمزارالااشمه،

بحمرةعليهيحؤقوالتقصبحمرةتئحقفالزيادةبطمرة،بالتمييز

آخره.أوالكتاب،أؤلصاحبهااسممبينا

دائرة،حديثينكلبينيجعلأنيئبخيالثالتة:

أتحقهازياداتمنغيرهافىكانما)تغواحدةرواية()علىمؤصولا

منذلككذفيمعئناكتبه،خلدفأوعليه،أعلمنقصبىأوالحاشية،في

بحرفينأوبحرفلهرامزا(لااسمه،بتمامرواه،
(1)

يبينأن)إلأاسمهمن

لرموز.ابتلكمرادهآخره(أولكماب،اأؤل

بحمرةتلحقفالزيادةبحمرةبالتمييزكتيرون)واكتفى

عليهيحؤقوالنقص
(")

أوالكتابأؤلصاحبهااسممبينابحمرة،
1د/أا 01/1)

الفرعهذا
()

والمحوالضر@مسألةعق@الصلاحاب@ذكرهكته

وقذمه
(7)

للفنالسةهناالفصئف
الاختصار.مع

بينهماللفصلدائرة(حديتينكلبينيجعلآنينبغي)التالتة:

وأح(وأط(،أر(،ثي
"

حرثب@

"المقدمةو"أط،،م@

السحلقجةولي
"

لحرة

"المقدمةو"أط،،من

الشحلق@ةو@ي
"

بحرة

"المقدمةو"أ@(ص

د،حلقة"وأر(.أد(،ولي
"أط!:و@ي

لأ،حمرةعل@هيحو@

أح(.و@ي
"

دحمرةعليهيحرف
"

أ@(س
السح.ولي

"

الصريح
"

3)483،و(137)"المقدمة" 8

أ@(مر
"أظ(ولي

ليضه،.أد،:اوثيوأر،،أح(،م@وسقط"،ودكره



وصنطهلحدتاجمتالةلبشرور.والخامسالتوعا

تكونأنالخطيبواشتحمتالثصنفين،منجماعاتعنذلكنقل

وسطها.نقصدقابلفإذاض@فلد،

كتابةفلان،لنالزحهنوعبدالله،عبدمتلفيويكره

اللهواس@االسطر،آخرعبد
الآخر،أؤلفلانابنمع

لنوأحمدالزنادكأبيالمصنفين(منجقاعاتعندلك)نقل

1أط/الحزليبراهيم@حنبل جريروابن@،/06

(@)

قاللفاذا)غقن@،الذاراتتكون(أق"لخطي@@ستحت)وا
("

نقمد

دائرةكلوسطنقطأيوسطها(
(6)

خطأومة،يفرغاثديالحديثعقص
@ي

خطا.وسطها

يعتدلاالعلمأهلبعصكانوقدقال:
(7)

ص
كادلماإلاسماعه

فيأوكذلك،
"معناه

(8)

اسموكلفللىن(بنالزحمنوعبدالله،عبدمتلفي)ويكره

اللهإلىمضاف
(9)

االله"واسمالشطر،آخرعبد)كتابةتعالى

ابنمعا

لآخر(اأؤلفلانا

صلالمالاالمحد:
ويالرالأحلاوالحامعو@6(،60)"

"(1/2 لإملاءاأد@و"3(،7

2/5)ستملاء"لاوا 9،45 95).

"

1/2)الراوىالأحلادالحامع 7،32 وكداأحمد،لإمامالحطرآهألهودكر4(،7

كماكنيراب@بخطهرآه
ثي

.(112)"الحديتعلوماخصار"

"

1/2)"الراويلأخلاقالجامع دحطه.رآهأدهذكرحبث(73

"

لحطهرآهأسهدكرح@ت(273/1)الراوى"لأحلاوالحامع

ثي
."قي"وأر(.أد(،

رة!دا"وأز(أد،،في

لي
يقمدإ."أط(.

"

د(273/1)الراوي،لأحلاقالجامع
حوه

"اللهاسمإلى"أظ،في



غلم@
لنواوياتقربشرحفيالراوفىريبت@

فضديحاأنوينبغيأشبههماوكذاأؤده،ص@للهواخره،ارسوليكرهوكذا

تكراره،منيشأمولابئاللهرسولعدىيموالتسدالصددةكتابةعدى

والخطيببطةالنذلكمثلاجتنابوأوج@

حراملامكرولاذلكأنعلىالعيددقيقأبنووافق

@كره()وكدا@

اخره،"رسول")يكتبع!@ألنهرسولي

و"
كجاالله

(3)
كانوالمستئعاتالفوهماتمنأشبهه(ماوكداأؤله،

"يكتب@،أ@/741/

"قاتل
ا(قوله:من

النار"فيصفيةالنقاتل
()

آخرفي

"صمية...ابنو"السطر،

"فقال"يكتبأوأوله،في
حديثفيقولهمن

"لهيؤتىماأكئرماالله!أخزاهعمر:فقال"الخمر.شارب
(6)

عمر"و"آخره،

أولهبعدهوما

اللهكسبحاندلك،مثلديهيك@لمإدا@المتضايفشفصليكرهولا

معأوله،العظيموأدلهالسطر،اخرسبحانيكتبالعظيم،
فيجمعهماأفى

أولى.وأحدسطر

لمج@(اللهرسولعلىوالتسليمالضلاةكتابةعلىيحافض@أن)وينبغي

ذلك@إنتكراره(منيستأم)ولاذكرماكل
يتعخلهاالتيالفوائدأكثرمن

الحديثطالب

"

1/2)"الراويلأحلاقالحامع 68)

"

الاقتراح
دلكأدودكر(260)"

الأد@س

وأح(أط(،ي
"عيهيههمعوالله"

"محاتوالمس@"وأط(أر(،في

أحمدأحرج
ثي

"موقوفاعليص(89/1)ال@سد""
صميةأسقاتلشر

1/1)وأحرح "موقوفاأيضاعه(02

عدياسأحرحالار"صميةاسقاتلليدخل
@ي

3/1)"ملالط" الار،.فيعمارتاتلمرثوكا@العاديةأليص(23
6الحاريأحرحهالخرمدا 77 7،)1116 الصر@للما"طفطهريرةأليص7،8
6أيضاالحاريوأحرحهاللهأخراهألهمارحل.فال 7 8 و@طهعمر،عن0،1

"ابرودكر."لهيؤتىماأكثرمااالعحهالنهمالقومصرحل@قال"

فغ ألهالواقديعدوقعالقانلالرجلهداأد(12/79)"الاري
عمر.



وضننطهالحديتكتابةوالبشرود.الخامسالتوع

عض@يما.حض@امحرمأغفلهومن

اغفدة)ومن
حرم

أولىإن"جمبهزقولهفيقلمقدعطيما(حضحا

الناس،أ
(1)

"صلاةعليئأكثرهمالقيامةيومي
(2)

أهلإتهم"حبان:اب@صخحة

"عليهفيصئونالزواية،فيذكرهيتكررمالكثرةالحديث،
(3)

أوردواوقد
(@)

"حديث:ذلكفي
تزللمكتابفيعلتيصتىمن

"الكنابذلكفياسميدامماله،تستغفرالملائكة

ليإيرادهيخسىمقا@هوضعيفا،كافىن@الحديثوهدا
المعنى،هدا

لهالجؤزيابردكرإلىأ(أز/48/يلتفتولا
دي

الموضوعات"
(6)

"
(7)

له@إن

الظرالي@أحرحةالخفلة،فيأصلألهأنوتقتصيالوضع،عنتخرجهطرقا

منوالذيلميالأصبهالي،اليحوألوب،،/81أح/هريرةأبيحديثمن

@يوالأصهاليالضديق،بكرأبيحديثصعديوابرعنه،أخرىطريق

"ترغيبه"
دينعيموأبوعئاس،أبنحديثمن

"

حدي@صأصبهاد"تاريح

عاثثة.

سقطا(
أ.أخس

4الرمديأحرحه(2 8 كماحاروالر1(،4
لي

9الإحسادا" 1 لملىرألو1(،1

7شيةأيوالن5(،1110 8 7 @يوالهقي3(،11
5التا" 6 3 ليعديواس1،،1

ع@الرمعي،بعفو@سمرسىصمحلد،حالدسطريقمى)3/53(،الكامل،"

اللهعد
شداد،اسصكبار،س

محوداسصأسبه،عى
مداالرمديافالله

غربحسىحديت
"

لجمألوسحوهدلكقال(3
فيكماالحافط

)67(،للح@"الحديثأصحا@سرف@

فيحاداسوفاله
"

صحيحه
"

كما@ي
9الحديتلعد(193/3)الإحار"" 1 1،1

وأخ(أط(،في(4
أورد"."

2/2)ط!الأر@دى@الطراليأخر-(5 32/1 ديالهبنميوقال5(،83
إ

المحمع
"(1/

3 لىالطرالىرواه"(52
"الأولط"

الأردىكدلهالدارسى،عدشرسهو@

5وجره! 1 0

صوعاتلموا@(6
"4 5 21).

ديبدلاأنهشيحاقرر"أد(.حاسيةديكتب(7
@االمطقمىالمحصوصافوابهذا

كسها،إدا



لنواوياتقري@شرحفيالراو؟ب@ت@

ناقضا،كانإنالأضلفيبمافيهيتقيدولا

فيالئلقينيوذكر
ألاصطلاحمحاسن"

"هنا"
للتجيبيالضلاةفضلعن

شهاب،ابنعنمغمر،عنالرزاق،عبدطريقمنصحيحسإسنادجاءقال:

كانإذا"يرفعهأنسبىعن
الحديثأ@/841/1،أضحابجاءالقيامة،يوم

1أد/إليهماللهفيزسلالمحابروبأيديهم أتم؟منفيسالهم.جبريل(@/01
-

كنتمطالماالجثةادخئوافيفول:الحديث،أضحابفيقولون.أعلموهو
"الانيا"دارفيلبعلىتصلون

بنالخسينأبيعنالضوري،عنالخطيبرواهالحديثوهذا

محمدعنجميع
عنالرقي،يعقوبآ،أط/701/بنيوسفبن

والحملموضوعإثه"وقال:بهالرزاقعبدعنالدبري(1عنالطبراني
الزقيعلىيخه

"

هذهغيرطريقلهقلت:
@يالديلميأوردهاأنس،عن

"الفردوسمسند"

فيدكرتهاوقد
"

"الموضوعاتمخنصر

والقلمإ:باللسانالصلاةبينك@يىذكرهعندأيجمعتنبيه
أنينبغي

يجمع
ذكرهولنانه.بلسانهعليهالصلاةبينعلىذكرهعند

التجيبي

في)بمادهلمجعليهالصلاةكتابةمنذكرماأيفيه(يتقيد)ولا
لادعاء،لأنهمطلقا؟القراءةعندبهويتلفطيكتبهبلناقصا(كانإنالأصل

كن@(1)
دلك،منمانعثلاحقيقةش@حافال"أد(حاشيةثي

"(3)بهما".أعلموهوأظ،.إفي(2)
الاصطلاحمحاسن

"،273(373)
"أ@(.في(4)

حمغسالحشىاش
."الطبري"أط،في(5)"

(6)
مى

"

لعداد"تاريح
السححمغوثي

الرلر"!"
(7)"

4/6)لعداد"ناربح 1/1)المصوعة،اللآلئ"(8)(6لم4،89 98).
(9)

دي
"النت"دقلأصجم@رو.المختار"النيعلىالصلاةدصلفيالآنارأدوار"

(3/5 امحاصو"6(،7
لاصطلاح

بمحماه(372)لأ



وفصنطهالحديتكتالةوالمشرون.الخامسالتوع
-

والترخمالترضيوكذاوشبهة،وجل،عز@ك@ده،اللهعلىالنناءوكذا

الأخيار.وسائروالعلماءالضحابةعلى

أمع(أحمد،الإمامذلكفيوقعن@يرويه،كلام
(1)

لالظقايصئيكارأثه

صكيرهخالفهفقدخظا
المتقدمينالأئمة

(3)

صنيعإلىومال
أحمد

(4)

ابن

"فقال:الحيددقيق

أنينبغي
@والروايات،الأصوليتغ

لمطاالضلاةدكردا

تكوفىأنغيرمن
("

ذلك،علىتدلقريةيصحبهاأرفينبغيالأصل،في

عىلهاحابئلاالمصئيهوأتهبقلبهوينويالكتاب،فيالنطرعنرأسهكرفع

"5غير

المديني:وابنالعتبريعاس
علىالضلاةتركناما"

ك@اللهرسول
(7)

كل@يالكتابفئجئصعحلاورثماسمعناه،حديثكلفي

"إلهنرجعحتىحديمث
(8)

لاوجلعز@@كا،،اللهعلى)التناءعلىالمحافظةينبغي)وكذا(

(9)

الأصل.فييكنلمنووشبهه(

الترصى)وكداالضلاح:@،ه/1/841النعلىزيادةالمصنفقال

الأخيار(.وسانروالعلماءالضحابةعلىواشرخم

فيالمصنفقال
"

مسلمشرح
وكيره"

يستعملولا"
وجلعز"

ونحوه"

سقط(\
أز(م@

هو(2
عنللاغاالحط@عد

أحمد

3)"

1/2)اداوي،لأحلاقالحا- لمأحادبتعدةلحطهرأىالخ@أدو@يه(71

@ث@اليعلىالصلاةثيهاي@

و@يه(،سن(4
أد(ا

صع
أحمد"

و@ي
"أط(

مع
دلك،،

أح(.و@ي
"

صع
دلك

لاقراحاو"أهما،سه(
"

يكرد!السح:إبقيةوثي

(261)اخ،قترلاا@(6

الحامعا:و"ه،،1في(7
@

همحيمالي

8)1

الراويلأخلاقالجامع
"(1/2 72).

وأخ(:ه(،1فيلعدما(9
و@،1



ع"@لأ
النواويتقريبشرحكيالراو؟برت@

ويكرهأشذ،بهالعنايةكانتمنه،بشيءالزوايةجاءتواذا

الكتابة،فيإليهماوالزمزالتسليم،أوالضلاةعلىالاقتصار

والئلامالصلاة"ولاجليلأ،عزيزاكانن@ك@ش@النيلي
"

الصحابةفي

تبعا"ويجوزلا،استقلا
(1)

بشيءالروايةجاءت)وادا
الكتابة@ىبه(الينايةكانتمنه

(2)

شد()آ
(3)

كثر.وأ

هناالتسليم(اوالصلاة،علىالاقتصار)ويكره
شرعتموضيعكلوفي

فيكماالضلاةفيه
"

مسلمشرح
"

وعيره

(4)

رسقموأعلتهصحثؤا@تعالى:لقوله

الخطيبحطفيذلكوقعن@5،6ا@.الأص1لتمتليما"
(5)

وغيره

الكنانيحمرةقال
(7)

دونالصلاةكش@الثجيدكرعندأكت@كت"

لالكمالي:فقالالمخام،في(@أر/48/ك@الئبيفرأيتاللام،
تتم

علي؟الضلاة
"

يكتبكمنحرفين،أوبحرفالكتابة(فيإليهما)الرمزيكره)و(

ا

ملمشرح
"(4/1 6،71 6،)8(7/2 5،92 08،190،1)لأدكار"ا"وألطر0(،6

1 المحموعو"0(،7
"،6/641(1 ثقد(47

فيهماتوسع

(3)."الكتا@"أ@(لي
أط،س

النخ.لقيةومي
"أشه"

مسلماشرح
.(107)لأدكار"او"4(،1/7)"

ديالعراقيإلهعراه
ا

ديوالحاوي)932(،"والدكرةالتصرةشرح
"

"المغيت@تح

حطهشاهدهأنهعلىالعراقيولص(49/3)
الموضح.كتا@في

الا@إلى(3/49)السحاويعزاه
ليعي

"،الرسالة"حطة

حطمةفىومسلم
"

ديوالثرازي"،الصحيح
"اليه"خطحة

"أط(@ي
"،الكسانيأوحمرة

أخ(و@ي
"

والكسانيحمرة
"

كت
تتمة"أد(حاشيةثي

ححرة.كلام
إلاعليهاللهصلىذلكلعدكنت@ما"

وسلموكتست
"

اللثظعلىوقصروهاولفالاكتالةالإفىأدكراهةوطاهرهقلتالتهى

السممله،شرحلى
"أو@عمثثطلبا@ىالكراههأد@ى@اسماسولردد

3)473،"المقدمةو"3(،9،311)29،للسلميوالمحير"المحار" 75)
طريقص

مدهاس
كمالريادةالكماليحمزةعى

@يالذهيوعلقهأد(.حاشيةير
"

السير"
9)3/339،"الحماظتدكرةو"8(،61/01) مدهالنعن(34

لمعاهحمزةع@



وصنطهالحديتكتالةوالعشرود.لحامساالنوع

جم@ثز

بكمالهما.يكتبهمابل

إجازة.نوشتخهبأضلكتابهمقابلةعليهالزابعة:

"

صلعم
بكمالهما(يكتبهما)بل"

(1)

رمزهامنأؤلإنويقال.
(3)

بصلعم
يده.قطعت

عياصقالكماوحوثاعليه()الرالعة:
(3)

بأصلكتاله)مقابلة

إجازة(وانشيخه

كثيرأبيصيحيىع@وعيرهالبرعبدأد//201/1،ابنروىفقد

"قالا.والأؤزاعي
من

يستنجولمالحلاءدخلكم@يعارض،ولمكت
"

1أح/ /8

هثام:لابنهالربيربرعروة
كتبت"

قال:3
لعم

عرضتقال:

فيالبيهقيأسنده."تكتبلمقال:لا.قال:كتابك؟
"المدخل"

ولمدحأئتمئعارص،ولمالكتابلسخإذا"الأخفس:وقال

أعجميا"خرجيعارض،

"البئقيني:قال

مرفوعان.حديثانالمسألةوفي

أط/زيدلنشليمادع@شهاب،اب@صغقيل،طريقصأحدهما:

1 جده(أصأليه،عنثابت،بر@،/07
(9)

عندالوخيأكتبكنثقال:

(1)
ثي

وأح(أ@(،
"

(2)لكمالها،يكتهالل
@ي

رمرهما".ط(ا@

(3)"

الإلماع
"(158)(4)

@ي
أحاره،"أ@،.

الماصلالعحدت)5(ا
1)1/751،الحلم،لادحامعو")445(،" /2)"الكمالهو"8(،5

1/2)الىاوي،لأحلاقالحامعو"1(،40 لإلماعاو""(75
"(01 و"(116"6

أد@"

1/3)لأالإطلى. 6،73 6،83 69)

العلملبادحامعو")2/842(،للحيهقيالكبرى،الس@إلىالمدخل"(6)
"،)1/751(

2/1)"الكمايةو" 04)

(1"2/5)الكماية،"(8)وأح(أظ(!منسقط(7)

الدس.مراحعوديالبلقيي،يدكرهلم(9)
"

أليه=عرنالت،ريدسسليادساسع@



-

رت@
النواويتقربشرحفيك4الراص

التسميع،حالكتابيهماوشئخههويقسكأنوأقضلها

فرغت(أفإذامج@م،الني
(1)

اقرأه"قال:
(2"

سقطفيهكانفإنفأقرؤه،

المرزبانيذكره."أقامه
(3)

كتابهفي

1أ@/الحديث فيالسمعانيذكرهالثاني؟أ،/49
منلإملاء"اأدب"

عطاءحديث
"كت؟"له:فقاليخلأ،الئبيعدرجلكت@ةقاليسارلن

"قال:لا.قال."عرضت؟"قال.نعمقال:

فيصحتعرضهحتىتكتبلم
"

انتهىمرسلأنهإلاالمقصود،فيأصرحوهذاقال:

فيليلطبراارواهلأولاالحديثقلت:
"لأوسطا"

(7)

موثقون.لهرجابسسد

كتابيهماوشيخههويمسكأن)وأفضلها
(8"

لموماالتسميع(حال
رتبة.أنقصفهوكذلكيكن

معالمعارضةأصدق"الجارودي:الفضلأبووقال
"نفسك

بعضهموقال
لا"

معيصح
حكاهغيره،يقئدولانفسه،غيرأحد

"التحق@قأهلبعضعنعياض

"إلا"نالتبررسدحدهصسليماد،

الحامع
"ةلميهللخ@،"

سسليماناسعن

نالت،دسز
حدهعى

ر
د

نات،لن

سفط
أح(س

وأح(.أط(،في
فأقروها".اقرأها"أ@،وفياقرأ""

أح(.أ@(،في
"

"،الررلالي
"أط(و@ي

المررالي
د

والناردخالمحرفة"انطر.
"(1/3 5/4)الكيراالمححمو"7(،7 2،)1

2/5)له"لأوسطاالمعجموإ أد@و"1(،2/33)"الراويلأخلاقوالحامعوا2(،7
1/3)"لإملاءا 63-3 بحوه(65

1/3)"لإملاءاأد@" 6،53 سحوه.(66

"

امحاسن
لاصطلاخ@

"(376)
لمحوه

"

2/5)"لأوسطاالمعحم "والطر(72

1/3)الزوائددمحمع 82).

.(376)المقدمة،"(9)كئالقا""وأط(أ@(،@ي
ا"

لإلصاع
"(159)



وضمنطهالحديتجمتالةوالعشرودالخامسالنوع
@جم@

منالتقلأرادإنسيمالامعه،نشخةلامنمعهينطرأنويشتحمث

أضلغيرمنيرويأنيجوزلامعين:بنيحيىوقالئشخته،

الجمهور:قالهاتذيوالضوابالشماع،حالفيهينضلرأنإلأالشيخ،

أفيثقةمقابلةيكفيبلبنفسه،مقابلتهولانطرهيشترص@لاأنه

بأضلومقابلتهالشيخ،بأصلقوبلبفرعمقابلتهويكفيكان،وقت

الشيخ.أصلبهالمقابلالشيخأصل

الضلاح:ابنقال
"

أولى"لأؤلاوالقولمتروك،مذهبوهو

فيه،أمعه(ينطرأن)ويستحب
(2)

الظلبةمنمعه(نسخةلا)من

نسخته(منالتقلأرادإنسيماالاالسماعحال
(3)

منيروي)أنئ@حةبلاللحاضريجوز(لامعين:ابنيحيى)وقال

ا(الشماعحالفيهينطرأنإلأالشيخ،أصلغير

الصلاح:ابنقال
منوهذأ"

مذا@
()

الثديد"أهل

انذ)والضواب
ي

ال@ماعصخةفييشترط(لاأتهالجمهور:قاله

)مقابلتهيشترطالا(أنهو()نطره،
(7)

يكفيبلبنفسه،
(8)

لهثقة(مقابلة

بعدها.أوالقراءةحالكان(وقت)أي

)ويكفي
(9)

بأصلومقابلتهال@تنيح،بأضل!قوبلبفرعمقابلته

أصل(أ
(10)

بهالمقابلالشيخ
(11)

العرصلأنالشيخ(أصل
(12)

كتابهفطابقة

غيرها.أوبواسطةذلكحصلفسواءشيخه،لأصل

المفد@،@أ(

لقط(2
س

3)
أخ@(لي

ه(
ثي

ا@(،

أ@(،س(7

8)
ير

51).

منسقط(10

أد،،في(12

شصر@.(377)673،

وليوأح(،أر(،
س!معهأظ(ا

2/1)الكماية،"(4)لحةا" 06).

.(377)لمقدمة!ا"(6)مدم@!"وأه(.

"لانقاللهوأر(:أد،،وفيوأط(،

أح،و@ي
طه!)مقا

"

@ي(9)."تكفي
."وتكميوأح(!1(،5

أح(
(11)

@ي
دهإ.لهالمقافى"أط،

لعرص!الأوأز،



@@@-
لنواوياتقربشرحفيالراولى@لبت@

أبوالأستاذمنلأالزوايةلهأجازفقدأضلد،يقابللمفإن

التاقلكانإنوالخطيب،لبزقاني،واالإشماعيلي،بكر:وآباءإستحاق،

أتهالروايةحالوبينالأضلمنونغلالشقمد،قليلالنفل،صحيح

شئخهكتابفيويراعييقابل،لم
كتابه،فيذكرنامافوقهمنمع

نسخ!أقيمنسمعوالكتاب،سماعهأرادواإذاكطائفة،يكنولا

الآتي.التوعأؤلفياخروكلائمخلدففيهوسيأتياتفقت،

ألهأأجارفقد)أصلد،ولحوهلأصلباكتابهيقابل(لم)فإن
(1)

الزواية

منه(
(2)

لإسفرايينياإشحاق(أبو)الأستاذهذهوالحالة
(3)

بلفظبكر()وآباء

فيلحمعا
لخطيب(والبزقانيواعيليسمال!)اوهمآباء""

لح(ا
1ه/1 49/،@

إنو،السقصد،قليلالتقل/)صحيحللحسخةالتاقل(كان)إنئةلئروط*

يقابل(.لمأنهالزوايةحال)بينإدو(الأصل،من)نقلكان

الثانيمعوهوالإسماعيليأ(أر/58/فقطالأخيرالئرطذكر
الصلاخ@اب@لأؤلواالخطيب

عندالروايةبمحعفجزمعياصالقاضيوأقا
ن@المقابلةعدم

الشروط.اجتمعت

كتابفى)ويراعي
(9)

أنه(@أد/201/ذكرنا(مافوقهمنمعشيخه

أي:سماعه(أرادوا)إداالظلبةمنكطائفة(يكنولاكتابه()فييراعيه
الفمتنسخةأي)منالكتا@ذلكعليهسمعوا(الكمابالشيح

الآتي(النوعأؤلفيآخروكلدمخلاففيهوسيأتي

(1)
أر(.لي

(2)
أد(،ثي

"الكماية"(4)

"الكماية"(6)

(8)"

الإلماع
"

(10)
أدأ،دي

1)الطر(11)

ط(@م@ولمقط"،المدا@"

"وأز(.
يه

"

(108/2)

1 0 7 /2)

)951،061(

"ثتتأ"ر،وأ

(9)

(377)"المقدمة"

2/1)"الكمايه" 08)

.(378)"المقدمة"

"أ@(@ى
كتاله،راعى@يو



وضتنطهالحديتجمتالةوالجشرود.الحامسالتوع

بغتحالنحق-وهوالشاقحد،تخريجفيالمختارالخامسة:

صاعدا،خقاالشطرفيسقوطهموضعمنيخمذأنوالحاء-اللام

يمدوقيل:النحق،جهةإلىيسيرة،عطفةالشطرينبينمعطوفا

الحاشيةفيالعقفةقبالةالنحقويكتبالنحق،أؤلإلىالعطفة

اتسعت،إنالمفنى

الحواسي@يالشاقصد(تخريحكيفيةأفى(المختار)الخامسة:

الحديثأهلعدلكتيسقىالمهملة-والحاء(اللدمبفتحاللحق)وهو

أخذاوالكخابة،
لعةمنهماكلعلىيطلقفإتهالزيادة،م@أوالإلحاق،من

لفوقصاعدا(خمفاالشطرفيسقوطهموضعمنيخحذ)أر
(1)

التيالحاشيةجهة(إلىيسيرةأ(أظ/801/عطفةالسطرينبين)معطوفا

)اللحق(.فيهاي@

يمذ)وقيل:
،@(

أؤلإلىأالتخريحموصعمنالعطمة((@أح/28/

خلادابنواختارهاللحق(
(3)

الصلاح.ابنقال
"

مرضي؟غيروهو
فهوبياد،ريادةكاد@يهر@لأنه

ا(الإنحاقا@كترةعندسيمالاله،وتنويدللكتاب،تسخيم

العراقي:قال
ألا(ارإلا"

()

موضعفيويكتبخالئا،مقابلهيكون

جرحيخئذفيتعينآحر،

(6)
فيوكذاكدأيتلوه"قالته:ي@أوإليه،الخط

الفلانيالموضع
"اللبسلزوالذلكونحو"

(8)العضلفةقبالةاللحق)ويكتب

اتسعت(إناليقنىالحاشيةفي

"،فوقإلى"أز(.@ي(1)
و@ي

"الموق"أه،.

@ي(2)
وأح(أظ(،

"

6)606،الماصل،المحدث"(3)تمد"" 07)

لإلحاعا"لطر.وا)973(،"لمفدمةا@(4)
"(162-1 64).

@ي(6)أظ(.منسقط(5)
مد"،"أط(

أح،ودي
لأحد"

(244)"والذكرةالتضرةشرح)7(ا

أح(وفي"،العلطة"أظ(.في(8)
"العلطمة"



ع@
النواويتقريبشرحفيالراو@برت@

الشئمال.إلىفيخرجهالشطر،آخرفييشق@أنإلأ

سطر،علىالنحقزادفإنالوزقة،أغلىإلىصاعداوليكتبه

فإنأسفل،إلىأغلىمنسطورهابتدأ

1ه/1له، إلىلهأفيخرجاخر،سقظالسطربقيةفييظرأأنلاحتمالأ،/50

اخرلاأ(،سقطال@طرفيظهرثثماليسار،إلىللأولىخزحفلواليسار،جهة

خرحفإن
(2)

موضعاشتبهأيضا،اليسارإلىله
هذا

بموضع
ضحدىانذاك،

أنهفيظنلقربهما،التقياورتماالتخريجتينطرفاتقابلاليمينإلىللثاني

جهةإلى(فيخزجهالشطرآخرفييسقصدأن)إلأبينهماماعلىضرث

لذلكوجهلا"عياض:القاضي
(4)

اللحق،منالتخريجلقرب

أمنولأئهبه،الثاطرلحاقوسزعة
()

يحدثنقم@
(6)

"بعده

"العراقئ:قال

طرتمنالكتابةلقربالسطرآخربعدماضاقإننعم

بأسفلااليمنى،الصفحةفيالسقطيكونلأنبالتخليد،لضيقهأوالورق،
ذلكرأيتوقداليمينجهةإلىسالتخريجحيئذ

منواحدغيرخطفي

العلمأهل
"

(9)
أنتهى.0

)وليكتبه(
(10)

جهةأيمنالورقة(أعلىإلى)صاعداالئاقطأي:

أسفل.إلىفيكتبآحرسفطخدوثلاحتمالكاد،

فانأشفل،إلىأغلىمنسطورهابتدأسفر،علىاللحئزاد)فإن

سقط(1)
"أط،في(2)وأخ(أط،،من

أحرخ
(3)

وأح،أ@(،دي
"

(4)التحريجيى"
"دلكإلا@أط(دي

(5)
ءه،1ثي

أح(.وليأومى"،"
"

بى".
السح:وبر@ةأ(ص(6)

"
لسحةموافقأنتاهومالحديت(

من
"

الإلماع
"

وفى
ىالأص

سدهلقصولأماس"

لإلماعا1(7)
"(164)(8)

ليصى"ا"وأح(وأط(،ار(،لي
(9)"

بكتبهأو"أط،في(10)(243)"واقذكرةاقصرةشرح
(11)

سفط"أ@(.@ي
اخر"حر@



وفتنطهلحديتا@تالةواليشرود.الخامسالنوع

فالىالشمالفىكاننوباطنها،إلىاتتهتالورقةيمينفيكان

رجع،صح:معتكتبوقيل:صح،اللحق:اتتهاءفييكتبثمطرفها،

لأنهبمرضي؟وليسالكتاب،داخلبهالمتصلةالكلمةتكتبوقيل:

موهغ.تقويل

اختلافأوصحلصد،وبيانكشرح،الأضل،غيرمنالحواشيوأفا

ونحوه،نشخةأوية،روا

كانوانلاطنها،)إلىالكتابةانتهت(الؤرقةيمين)فيالتحريجكان(

لالتقلدلكيفعللملوإذالكتاط،تئتهيطرفها(فإلى)الشمالجهةفي،

اتصال.أوتخريحبكلمةآحر،موضمعإلى

فقط.)صح(بعدهائتهاءاللحق(فييكتب)ثغ

تكتب)وقيل:
(1)

مع
"

صح
@:"

(1رجع

تكتب)وقيل:
(@)

أنعلىليدلالكتاب(داخلبهالمتصلةالكلمة

انتظم.الكلام

بمرضي)وليس
موهم(تطويللأنه)3(؟

(4)
قدلاته

(@أر/58/يحيء

لمالحر@كررلافإذأصحيح،لمعنىوثلانامرتينفكررهوماالكلامفي

1ه/1فئوجبأأأد/301/أمرهيثسكلأوحقيقة،يتكررمائوافقآننأمن 50/،@

إشكال.وزيادةارتيائا

عياص:قال
"

والضوا@قال:"اللحقاشهى"يكخب.وبعضهم

"

صح

الثساقط.التخريجفيكله

صحير)منلمكتوبةاشي(لحوااقا)وا
أوغلص@،وبيانكشرح،لأصل،ا

ونخوه(.نسخةأورواية،اختلاف

ب@!@وأط(أمأ،في

أح(في
"

لمرتص!

"

الإلماخ
@(163).

@ي
وأط(أ@(،

@ي
"أ@،.

يوهما.



لأئجج@
ويلنوااتقري@شرعفي4؟الرابرت@

التخريجاشتخبابوالمختارخ@،لهيخرجلاعياض:القاضيفقال

لأخلها.المخرجالكلمةوسم@من

لثفريض،والثضصبيب،والتصحيخ،المتقنيناشأنلشادسة:ا

عزضةوهوومعنى،روايةصخكلامعلىصحكتابة:فالتصحيح

أؤلهخصذيمذأنلتمريضاويسضىوالتضصبيب،الخلاف،أوللشنك

كالصاد.

يخرحالاأتهالأؤلى"عياض(:القاضي)فقال
يدخللأتهخصد(له

يدلنحوهاأوضئةالحرفعلىيجعلسلالأصل،منوجسبالئبس،
(1)

"عليه

الصلاح:ابن
ولكنأيضا،لذلكالتخريج(استحباب)والمختارا(

يفارقوبذلكالكلمتينبينلالآجلها(المخزجالكلمة)وسص@على)من(

"للساقطالتخريح

)التصحيح،ب(أط/801/الحذاقمنالمتقنين(شأن)الشادسة.

الكتاب.@مطالعنايةفيمبالغةوالتمريض(والتصبيب،

"كتابة:)فالتصحيح

صح
عزضةوهوومعنى،روايةصخكلدمعلى"

ضبطقدوأتهعنه،يغفللمأتهليعر@ذلكليكتبالخلد@()أوفيهللشك(

الوجه.ذلكعلىوصبح

)خضذ،الكلمةعلىيمذ(آن)التمريضأيضاويسضى()والتضبيب،
علىكتبحيثوالسقيم،الضحيحبي@وفرق"ه"هكذاكالضاد(أوله

نقصليدللاقصحرفالئاليوعلىمه،لتطكاملحرفالأول
(4)

الحر@

الكلمة.أ،أح/38/اختلا@على

البابكصبةلقراءة،يتجهلابهامقفلأالحرفلكودضبة،ذلكو@سفى

(2)"

الإلماع
"(164).

"أط(.في(4)
."لعص



وضئنطهالحديثكتابةلعشرود.واالخامسالتوع
@ؤ@

أولفضلافاسدنقلاثابتعلىئمذعليه،بالممدوديلزقولا

أوالإزسال،موضعلتاقصاومنناقص،أومصخف،أومغنى،

الضبة،فآشبهتالتصحيح،علدمةبعضهماختصروربماالاتقطاع،

جماعةالجامعالإشنادفيالقديمة،الأصولبعضفيويوجد

أشمائهم،بينالضيةتشبهمةعل@بغض،علىبعضهممغطوفا

اتصال.علدمةوكأنهاضبة،وليست

مقفل
(1)

الإفليلي(1القاسمأليصالضلاحابنلقلهبها،
(2)

اللغوي

)ولا
(@)

تماوضرئا،يظىلئلاعليه()بالممدودلتضجيبايلزق(

خطأ@أومعنى(أودمطا،فاسدنقلا،تابت)عدىالتضمجبهدا)يمد(

الحللإلىذلكدلنارناقص(أوفضخف،)أوغيرهاأوالعرديةالحهة

أ(أ@/151/فيهلهيطهرمنيأتيأدلاحتمالبهثابةالزوايةوأنالحاصل،

أصحيح(وجه
()

أوالارسال.)موصععليهيضببالديالتاقص()ومن

دينمطاع(الا
لإشناد.ا

هكدالكت@هاالتصحيح(علدمةلعضهماختصر)وربما

1(5)أ
(6)

الضبه(.)فأشبهت

مرجماعة(الجامعالإسنادفيالقديمة،الأصولبعضفي)ويوجد

فيماالضبة(تشبهعلدمةبعصعلىبعضهم)معطوفاطبفةفيالرواة

علدمةوكاتهاضنة،)وليستضبةأنهالهخئرةلامنفيتوفمأشماثهم()بين

بينهم،اتصال(
يحعلأدم@خوفاللعط@،تأكيداأنت

"
الواومكارعر"

"أر(@ي(1)
يقمل

"

ص(2)
الصلاحاسمفدمة"

لإلماعاو""
"

الحوبر
سصحيص،وهوالإقلبهلى"،"

سإلرا@هووالإثبلي
ليمنرحمركريا،لنمحمد

"

معحم
1/1)الأدلاء" 7،)1

.(6/76)لالوليات،الواثيو"

(3)"

الإلماع
"(68،16 (381)الصلاح،اسمقدمةو"1(،9

ثي(4)
سقط(5)"*"أوأحوأر(،اد(،

أط،م@

سقط(6)
أ@(.س



=

لنواوياتقريبشرحفيالراو؟ريبت@

أوبالضترب،نفيمنهليسماالكتابفيوقعإذاالشابعة:
يخمذلأكثرون:اقالثغلضترب،اوأولاهاغيره،أولمخو،اأولملحذا

ولابه،مختلطاإتطالهعلىدالابيناخفاعليهروبالمض@فوق

يكونبليفمسه،

إقاعنهنفي(منهليسىماالكتابفيوقعاذا)السابعة:

أوألوح،فيالكتابةتكونبأنالمحو()أولهالحك()أوعليهرب()بالض@

رق،(
(2)

المكتوب.طراوةحاللياجاصقيلورقأو

أكان،أته"سحنون:عنرويوقد
(3)

"لعقةثتمالشيءكتبرئما

أصحابناقال"الرامهرمزي:قالفقدلضنرب(اوأولاهاضحيرء،)أو
()

ة

"تهمةالحك

كان"غيره:وقال
(7)

ال@ماع،مخلسالسكينحضوريكرهونالشيوخ
مالأدسيء؟يبشرلاحتى

ير
أخرى،روايةأ،أر/68/فييصحرئمامنه،

مرةالكتابيسمعوقد
(8)

هذا-روايةمنبشرمايكونآخر،شيخعلىأخرى

بعدإثحاقهإلى@،أد/301/نيحتاجالاخر،روايةفيصحيحا
(9)

بشر،أن

أص(وأوقفهعليهخطإذامابخلاف
(10)

الاخر،عدوصخالأؤل،رواية
بصحتهعليهالاخربعلامةأكتفى

"

اقوال:خمسةالضربهذاكيفيةفي)تغ(

علىدالابيناخفاعليهالمضمروبفوقيخم@الأكترون:)قال

مايكون(بليطمسه،)ولاكلماتهبأوأئلأي:له()مختلطابكونهائطاله(

(1)
"أط(.لي

يه
"

سقط(2)
وأخ،أظ،،س

سقط(3)
"(4)وأط(.أد(،من

.(173)الإلماع،
(5)

.(606)دالفاصلالمحدت"(6)."الحدبتأصحا@"أط(@ي
(7)

أ@(س
السح@يةولي

(8)أما""
وأح(أر(،ثي

0

ا

(9)
الإلطعواأ@(،مى

"

السحلق@ةولي
لعده"

1 01)
أط(.م@

@يعياصدكره(11)
"

دلك.قالألهشيوحهبعضصالحاصيسسثيانص(170)الإلماع،



وصنطهالحديثجمتالةوالعشرودالحامسالتوع

الشق.هذاويسفىالقراءة،ممكن

علىمغطوفافوقهيكونبلعليه،بالمض@روبيخلمدلاوقيل:

وآخره،وكذادائر؟،نصفأؤلهعلىيحؤقوقيل:واخره،أؤله
كترذا

يكتضفقدعليه،المض@روب

القراءة(.)فمكنتحته

أ@/أهلعد)الشق(والمشرق،أهلعدالضربهذا(:)ويسقى

1 القا@،وتثديدالمعجمة،بفتحوهوالمغرب@،/51
وهوالثق،من

قحلهوماالرائد،لينفرقكأنهالتفريق،وهوالعصا،شقاوالصدعأط/901/11

بالضرب.الثابتمنوبعده

وقيل
(2).

فيالطيلىمنوالمعحمة-الونبفتحالنثق-هو

عمالها@الكلمةحركةأبطل@كأنه@يها،علق
(3)

منيمعهاوثاقفيبحعلها

ا

يخلصد(لا
(4)

يكونبلعليه،)بالمضرو@الضربأي.

هكذامالهواخره(أوله)علىالخططرفا)معطوفا(عنهمنفصلافوقه(

-.

)يحؤقبلتسويد،هذا"وقيل:(
()

وكذا(دائرة،نصفأؤلهعلى

بنصف"خره()اعلى
(6)

(@@،أهكذا:مئالهاخرى،دائرة

يكتضفقدعليه،)المضمروبالكلامكتر()إذاالقولهذاعلى)صأأ

مصطلحصوالحرافيالأبناسيقال(1)
أهلللالمثمرق،أهليحرثهلا""النق"

@يالخطيبيذكرهو@المعرب،
"

فيولاالحامع،،
القادكرهلل"،لكعايةا"

صي

فيعياص
"

الإلماع
""

الصلاحلاسالحديتعلوملح@صهدا@يأدوالعراقيالأنجاسيعند(2)

"ولأالتقح@د!لفياح،،االتذافيا(3)
وديهمالها"،و

لأعمالهاولتق@مد@لسحة

أخ(.وأظ،،هأ،1في(4)
."يحلطه"

لي(5)
"أه(.

كحوقا."أ@(:وفييحو@،،

(6)
لي

سقط(7).@نصف"أط(.
أط،س



بخ@@
النواويتقربشرحفيفى4الراريصل@

منومنهموآخره،سقركلأؤليحوقوقدوآخره،أؤلهبالتحويق

أؤله،فيلا،يكتب:وقيل:وآخرها،دةلزيااأؤلصغيرةئرةبداكتفىا

علىيضمربفقيل:المكررعلىالضربوأفاآخره،فيإلى،و:

وأبينهما.صورةأحسنهمايبقىوقيل:لتاني،ا

وأآؤله،بالتحويق
ا"

@قطأآخره(
(2)

)وقد
(3"

وآخره(سطركلأؤليحوق

أوضحوهوأيضا،الألناءفي
الزيادةأولصعيرةبداترة)اكتضوأيضاذلكاستقحمن()ومنهم

ذلكومثالصحة،منبينهمامابخلولإشعارهاصفرا،وسماهاوآخرها(

@هكذا.

"أوزائد""أوأأؤله(فىلا"،يكت@.)وقيل
"،من

()

)ولأالى"

فى(أ
(@)

خره(.ا

الصلاح:ابن(@أح/38/قال
"

سقطفيمايخسنهذاومثل
رواية،في

أوثبت
(7

روايةأفي
(8)

"

بعلامةيكشفيإماعليه،المضروبكثرإذاأيضاالقؤلينهذينوعلى

أكل،أولعلىيكتبأووآحره،أولهالإئطال
(10)

أوضح.وهووآخره،سظر
كلههذا

يضربفقيلالمكزرعدىالقمرب)وأفاصكررغيرزائدفي

أولىفالخطأصواب،علىكنبلأله"الأولدونمظلقاالتاني(على
وأتينهما(صورةأحسنهمايبقى)وقيلبالإلطال،

(11)

علىويصربقراءة،

خلادابرحكىهكذاالآخر.
(112

رال@طولاواثلمراعاةغيرمنالقولين،

أد(،ثي

يرأظ(.
فط

@

أد(.لي

"المقدمة"

أح(.@ي
الححدث"

و"أ"ر(وأأخ(،و

"

."وقيل

شصرف

"وأنسهما"

صللماا
لطروا)706(،"

سقط(2)
م@

يرأر((4)
فيلشت(6)
سقط(8)

مى

سفط(10)
م@

أر،

ضحوا
هأوأز(،أ

وأح،أط(،
رز(.



وصبطهالحدتكتالةوالعشزودالخامسالتوع

اوقال
آخرهأوالثاني،علىضربسطرأؤلكاناإنلقاضي:

تكررفإنالشطر،اخرفعلىاخر،اخرسطرأؤلأوالأؤل،فعلى

روعيونحوه،لضفة،والمؤصوفاأوإليه،لمضافوالمضافا

العنم.أهلفكرههاوالمخو،والكمثتم@الحذوأفااتصالهما

وآخبرنا،حذتنافيالزمزعلىالاقتصارعليهمضحلبالثامنة:

يخفى،لابحي@وشاع

المتضايفشبينوللمصلوآحرها،
(1)

ذلكونحو

الكلمتانتساوتإذاأ(أ@/251/هدا"عياضالفاضي()وقال
ير

علىضربسصفر.أولكانا)ارأفاالتحطر،أثناءكانتا@يبأنالمنازل،

عروأواحرهاال@طورلأوائلصوتايصر@الاؤل(فعلىآخرهأوالتاني،

خراكعلى)آحر.سطرخر()الأولىواسطر()أولالثانية)أو(لظمصا

أؤلى.السطرأولمراعاةلأنالشطر(

ولحود.والصمةالموضو@اواليه،والفضافالمضافتكزر)فإن

اتصالهما(روعي
(2)

@يالأؤلعلىسللي@هما،القكررعلىيضر@لالأن

أووالموصو@،المصات
(3)

فصطردلكلأد"والضمةإليهالمفا@لاحر@يا

ديالصورةتحسينمراعاةمنأولىفمرأعاتهللفهم،إليه
1أد/"الحظ أ،/04

الصلاح:النقال
حس@القاضيم@التفصيلوهذا"

"
(@)

س

@)وأفا6@
كماالعلم(ب(أر/68/أهلفكرههاوالفخووالك@تئصدالخث

م

فيالاقتصار(عليهمغل@)التامنة:
حذتنافيالرمز)علىالخط

يلتبس.ولايخفى(لا)لحيتوظصذلك)وشاع(لتكررهاواخبرنا(

السحدقيماوديأ@،س(1)
المتصايثيى""

ثي(2)
وأخ(أط(،

اتصالها"."

لإلماعا"(4)
دتصر@.(172)ه

(636)انظر.(6)



النواويتقريبشرحفيالراو؟@لبت@

التاء.تخذفوقدوالألف،والتونالتاءحذثنا:منفيكتبون

فعلهوانالنونقبلالباء،زيادةتخسنولاأنا/أخبرنا:ومن

ووجدتحذثنا،رمزأؤلودالالألف،بعدراءتزادوقدالبتهقني،

والبيهقئي.الشلمي،الرحمنعبدوابيالحاكم،خمدفيالالذ

والدالالحاءويحذفونوالآلف(والتونالتاءلأحدتنا"من)فيكتبون

الضميرعلىويقتصرأيضاالتاء(تحدف)وقد

1أط/لصميرواالهمرةأي:)آتا"(أخبرتا"")منيكتبون)@، 09/@)

تحسن)و@
(1)

البتهقي(فعلهوادالتونقبلالباءريادة
(2)

لئلاأوغيره،

برمزيلتبس
كماخاء،أوالئود،قبلالألف(بعدراءتزاد)وقدحدثنا""

ويحدفحدتنام(رمز/1أؤل)دالتزادقدو(المغاربةأحطفيوجد
(3)

الحاء

فقط.

لزحمناعبدوأبىلحاكماخص@)فيالصدكورةالذال(ووجد@أ

والبتهقي((الشدمي
(4)

أوكلامه،حاك@المصنفالصلاحأشقالهكدأ
"أوأيضا،ذلكرأى

"وحدت

للحفعولمبنحاكلامهفي

ثنا"(.قو"قثنا"،و""،قو"دثنى"،و"ثنى"أ"تنبية

"أيضايرمز

"فيكتب:"،حدثني
"أوثنى"

نيأخبر"دوددثنى"
1أ@/" 52/

لينبأأو""نالبأأو"@،

"العرأقي.فقال"قال"وأما

"بقا@"لهايرمرمنمنهم

اختلفوأ،ثثم

معيحمعها@حعصهم
قثنا""فيكتب:الثحديت،أداة

قال"يريد:

يحسنولا"أط(لي
"

"المثادلسيلعلىالطر

لمريدوالطر.(1/6،677)الكرى"السرإلىالمدحل
@يالمعلميالعلامةكهماالمائدةم@

حاتمة
المحلدطع

م@الرالع
"

الميهقيسى
4الأدصهداحولالكرى" المهارسسعد3

"ونحد@"أز(لي
سقط(4)

أط(من
(385)"المقدمة"



وفننطهالحديثجمتابةوالبشرود.لخاصساالتوع
يمل@

و
إشنابمنالائتقالعندكتبواآكتر،أوإشنادانللحديثكانذا

منجماعةوكتبتقذم،عفنبيانهايعرفولمح،إسناد:إلى

منهيوقيلصح،رمزبأتهاذلكفمشعرصح،مؤضعها:الحقاض@

إشناد،إلىإشنادمنالتحويل

التحويل،حاءبعدتأياتتيالواوأثهاهكدارآهامنلعضتوقموقدقال:

متروكصطلاحاوهدا"،ثاق"ي@ردها@يكتب.وبعضهمكدلك،ولي@

الصلاحابنوقال
"

لدولاحطا،لحذفهاالعادةجرت
بهاالئظقم@

"القراءةحال
(1)

"
(2)

لكوسيأتي
الآتيالتوعمنالتاسعالمرع@ي

ليهاوجمعواأكتر(اوإشنادان(سحديتكان)واذا
(")

واحل!ضفي

يعر@)رلمضفملةممردةح(إسناد:/1الىإشنادمنالاتتقالعند)كتبوا

تقذم(.)عفنأمرهابيانأيبيانها(

الكخيم@لمكأبيالحفاضد(منجماصحة)وكقب
(5)

عثمادوألي

صح)موضعهااالصابوني
"

(6"
صح(.رمز)بأئهادلكفيشمعر(

الضلاح.ابنقال
"

"إثبا@وحسن

صح
أها"

7

ئوقمأ،/84أح/للا(1

الأؤلالإسنادعلىالثاليالإشساديركبولئلاسقط،الإشنادهذاحديثأن

واحدا"إلساذافيجعلا

هي()وقيل:
(9)

إسنادإلىإشنادمنالتحويل)منحاء""
(.

1(2).(409)"المقدمة"

(251)والدكرة،التصرةشرح

6-674)الطر 75)

سيهماد"وأ@(أر(،@ي

السحساقيوليأأطمن
"

الليني
"

فصحيصوهو

فيالصلاحاب@ذكر
3)583،"المفدمة" مهماكللحطدلكوجدأله(86

الصلاحاسمقدمه"(8)أر(منسقط
"(386).

أح(إوليإلهاا،@أط(في
ها"

الملاحاسمقدمة@
@صلاءلعصعىلحراسادلقيماصسعصصحكاية(386)"

ل@.لأصمهاا



لنواوياتقري@شرحفيالراوفىرلبت@

يلفض@ولاالحديث،منتكونفلاالإشنادين،بينتحوللأتهاوقيل:

عندها
المخرباهلوانالحديت،قولنا:إلىرمزهيوقيل:بشيء،

حا،يقول:أنهوالمختارالحديث،إليها:وصلواإذايقولونكلهم

ونسبهالشنيخاسمالبشملةبعديكتبأنيئبغي

الشامعين،أسماءالبشملةفوقويكتبالمشموع،يسوقثغوكتيته،

أوالكتاب،اخرأوورقةأؤلحاشيةفييكتبأوالشماع،وتاريخ

أحاء(هيوقيل:(
(1)

منتكونفلدإشنادين،بينتحولالأتهاحائلمن

بشيء(عندهايلمصد)ولابذلكقيلكماالحديت(

أكلهم(المعربآهلوانالحديتا"قولنا:الىرمزهي)وقيل:
(3)

.("الحديت"إليها:وصلواإدايقولون

ويمز(حا"")إليها.الوصولعنديقول(أته)والمختار

)بعدالظال@يكتب()أنالتسميعكتابةليينبغي()التاسعة:

وكنيته(.)ونسبه،الم@معالشيخ(اسملبشملة،ا

"الخطيب:قال
فلانبنفلانبنلانأ@للان،أبوحدلادلك.وصورة

فلان(حدثاقالالفلاني
(6)

1ه/"لفظهعلىالمسموع(يسوق)تم أأ/53

لبشملةافوق)ويكتب
وقت)وتاريخ(وأنسابهملسامعين(اأسماء(8)

آو(الكتاب،آخر)آوالكتابمنورقة(ؤلا"حاشيةفييكت@أو)الشماع،

سقط(1)
أط،مى

الصلاحاسمقدمة"(2)
ب@القادرعدمحمدأليص(386)"

اللهعد

سقط(3)
"وأر(.أد(،في(4)وأح،-أط(،م@

ويمير"
(5)

@ي
الملانيدبن*أبو@لاد"أأ@

سقط(6)"
وأح،.أظ،،من

(7)"

1/2)"اراويلأحلاقالحامع 68)

الصلاحواسالخور،عد(8)
التسمية!.سطرفوق"



ا
وضصبطهلحدتا@تالةلجشزور:والحامسالنوع

ولاالخصد،معروفثقةبخمذيكونأنوينبغيمنه،يخفىلاحيث

سماعهيكتبأنبأسولاعليه،الشيخيصخحلابأنهذاعندباس

الثقات.فعلهكماثقةكانإذانفسهبخمذ

والمشمعالشامعوبيانالثحزي،التشميعكاتبوعلى

يتبته،فيمنالتساهلومجانبةمحتمل،غيربلفضدوالمشفوع،

فاسد،لغرضبعضهمإشقاطمنوالحذر

يخصألا)حيتاخرموصع
ا(

أحوطوالأؤلمنه(

أد/الهاءعدكتبعذةمجال@@يالتمماعكانوإن"الخطيب:قال

1 اللاغعلامةمجلسكلفيالسماع@،/04
"

(2)

((3)ألاس(ولاالخصد،معرو@تقة)بخص@دلكيكود(أن)وينبعي

لالأدهدا،)عندعليه
حيثديحتاحأ،أر/78/لاأيعديه(الشيخيصحح

بالتصحيح.خطهالسيخكتابةإلى

التقات(.كما@علهتقة،كادإدانمسهبخ@دسماعهيكتبأنبأس)ولا

الصلاح؟أبنقال
بنالرحمنعدقرأوقد"

أحمدأليعلىحرءامنده

1أط/وسألهالفرضي، عليكبيياله:لقالله،ححةليكودخطهأ،/10

وئصذقأحد،يكد@لالهعرفتإذافإنكلالصدق،
(4)

وتنقل،لقولفيما

@
لهم؟تقولماداالفرضي!حآهذامالك:قيلفلوذلك،غيركاندا

"

يرالتحري(لتسميعاكات@)وعلى
)وليانلاحتياطواذلك

الشامع
(6)

والمسمع
(7)

التساهلومجانبةمحتمل،ضحيربلمحدوالمسموع،

فاسد()لغرضالتامعبنأي:بعضهم(إسقا@منوالحدريتبته،فيمن

(1)
دي

تخفى"."أ@(.

سقط(3)
أط(.س

الصلاحاسمقدمة"(5)
"(387)

(7)
لي

"أ@(

والممع

(2)"

الراويلأحلاقالحامع
"(1/2 68)

لم(ا
ثي

"ويصدق"أد،

(6)
@ي

السماعأط،01
ا



-يم/@@@
النواويتقريبشرحفيالراو؟ب@ت@

ومنحضر،ثقةخبرحضورهمفييعتمدأنفلهيحضرل@افإن

أوسماعهنقلومنعهكتمانهبهفقبيخغيرهسماعكتابهفييتبت

عليه.يتطئفلاأعارهواذاالكتاب،نسخ

عدمإلىيؤديهممادلك@إد
بماأنتماعه

(1)

سمع.

ال@ماعمثبتيحضر(لم)فإر
(2)

ما
سمع

إلباتهفييعتمد(أن)فله

أعلى(حضورهم()في
(3)

ذلك.حضر(ثقة)خبر

يتبت)ومن
(@)

5،إياأكتمانه(بهفقبيخغيره،سماعكتابهفي
()

نسخ)أومهسماعه(نقل)ومنعه

وكيع:قال@قد
"الكتبإعارةالحديثبركةأول"

الثوري.سثيادوقال
"

ينساة،أنثلاث.لإحدىانتليلالعلملخلم@

ينتمعولايموتأو
"كتبهتده@أوسه،

(7)

@،أ@/351/

كتالهفيتعالىأدتهدئموقدقلت:
@شود@بقوله:العارلةمالع

الماعونمنأهمالكتبعارة@7،الماعود1@آلماعون
(8)

بقدرإلابكتابهعليه(يبطىفلدأعاره)واذا

أضحابها"عنحسمهاوهوالكت@،وغلولإياك"فري:اكلظ

"الفضيل.وقال

فعالمنولاالورع،أهلفعالمنليس

عنه،فيحبسهوكتالهرجلسماعيأخذأنالحكماء،
فقددلكفعلومن

(3)

7)

(8)

(9)

أظ(،مس
السح.باقيولي

(2)مما"."
الحلاقيو@يأز،م@

"

السامع
"

سفط
"نت"أط(فى(4)أط،@

سقط
أز(.@

"

.(598/2)الإملاء"أد@و"4(،1/02)"اداويلأءقاووح
"

1/2)اراوى"لأحلاقالحاء 40)

فيحريراسأخرحلل
"

01/587)"تفميره 9 6 ، أدومجاهدعاسالنص(879
لعااعود"لماا"

ر
ة

"

2/1)الكرى"الس@إلىالمدخل 1/2)"الىاويلأخلاقالجاءو"0(،2 4،)2

2/6)@لاء!ال!أد@و" 0،16 02)



وضمنطهلحديتاكتابةلعشرو@.واالخامسالتوع
:\

لزمهالكتابصاحببرضامتبتاسماعهكانفإنمنعه،فإن

القاضيمنهمآزمانهم،فيمذاهبهمأئمةقالهكذافلد،والآإعارته،

اللهعبدوابوالمالكي،القاضيواسماعيلالحنفي،غياتبنحقص

القاضيان،بهوحكمالشافعي،الزبيري

"نمسهطلم

صاحب)برضاديهمتبتا(سماعهكان)فإرإعارتهمنعه()فإن

فلد(.والاإعارته،الزمهبخظهأوالكتاب(

منهمازفانهم،فيمذاهبهمأئمةقاله)كدا
(@)

لنحمصالقاضي

أمن(الأولىالظبقةمنالحنض(غيات
(3)

سأواسماعيل(حبمةأديأصحا@

الله(عبد)أوأبومالكأصحا@إمامالقالكي()القاضيإسحاق
(@)

لأولان.القاضياد(ابهوحكملشافعي،الزبيريا

رحلأ(/84أح/علىاذعىرجلاأنالرامهرمزي:@روىحفص،حكمماا

"الكتا@لصاح@فقالإليه،@تحاكماإتاه،منعهسماغابالكوفة

ك،ك@إلياأحرح

سماعمنكانفما
لحالهكادوماألرماك،يدكلخطالرجلهذا

(@)

مهأععياك

الزسري(اللهعبدألاأفسألتالرامهرمري:قال
(6)

لا"هدا@قال.عى

فييجيء
م@أحسنحكمالبابهذا

علىداكالكتا@صا@خطلأنهذا،

باستماعرضاه
(7)

"معهصاحبه
(8)

فيإليهتحوكمأنهالخطيبفروىإسماعيل،حكموأقا
فأظرقدلك،

"

اراويلأحلاقالحاء
"(242/1"2 43)

ثي
"أط(

ومم
"(3)

السحقيوثي،أ@(س
"اللهعيدوألو"

@ي
اعرفيلحط"أ@(

"الرليدى"اللهعيدألا@أز،@ي

و@ي
أ@(

لي
سماعل@"أط(

"(8)

سفط
أط(.من

الرلر"اللهعدألا"

الثاصلالعحدت"
"(589)



النواويتقري@شرحفي4؟الرا)يصل@

لأؤل.الضوابوابعضهم،فيهوخالف

يدكبخطكتابكفيسماعهكانإدعليه:أ(أد/501/للمدعىقالثئمملما،

تعيرهأن@يلرمك
(1)

"

الوجوب.وهوالآؤل(لضوابوابعضهم،فيه)وخالف

الصلاح:ابنقال
الأئمةهذهأقوالتعاضدتوقد"

@ي
رجعوذلك،

أر/فيلزمهلرضاه،كتابهفيثبتإذاغيرهسماعأ،أ/هلمه/1أدإلىحاصلها

إئاه.إعارته(@/87

لا@،أ@/011/كانوقدقال:
يبين

(3)

ذلكبأنوحهتهثثموحهه،لي

كماماله،بدلفيهكان@ادحوته،بماأداؤهافعليهعنده،لهشهادةبمنزلة

أكان(ن@أداؤها،الشهادةمتحمليلزم
(14

مخل@إلىبال@عينفسهلدل@يه

لأدأئها"الحكم

"السئقجسيوقال

هذا،عيرتوجيهه@يعندي
هذامثلأنوهو

من

عنقةحصولمعإليهايحتاجائتيالعامةالمصالح
إليه،والمحتاجالمحتاجبين

تقتصي
(6)

أفي(سعافهإلزامه،
(7)

مقصده.

فيذلكثبتوقدعليه،الحارجذوعلوضعالجدارإعارةوأصلهقال.
"

"الصحيحين
(8)

ذلكبوحوبوقال
العلماء،منجمع

وهو
(9)

قوليأحد
بالعارلمجة،الجارينزمكانفإذاالشا@عي

العالب،@يالحذوعدواممع

ص
"

الحاجمع
"

"لسخاوفي
تجره

"

الط"
1/2)"الراويلأحلاقمع 4،12 مطولا.(42

أح(وليبلعى"،"أر(في
"

بي
"

لمفط(4)
أط(م@

الصلاحال@مقدمة"
"(388)

"،أ@(.ثي
"وأ@(أد(،و@ي

"تقص

سقط
أط(مر

2السحاري 4 63،)15 6 2 9ومسلم1(،7 هريرةأيص101،6

وهدا"أر(@ي

حب@-واسالحديت،أصحا@صوغيرهمنوروألوسحاقأححدطلالوحو@قال



وصتطهالحديتكتالةوالعشرورةالحامسالتوع

المقابلةبعدإلأنستختهإلىسماعهينقلفلدنسخه،فإذا

أنإلألممزضيةمقابلةبعدإلأنشخةإلىسماغينقلولاالمزضية،

مقابلة.غيركونهايبئن

أولى"العار،دوامعدممعالكتاب،صاحبيفزمفلأن

الاعليهاأيثبشهلاأي:نسخته(إلىسماعهينقلف@دنسخه)فإذا

بعدالانشخة،)إلىماسماع(ينقلالاكذاأولالمزضية،المقابلةبعد

مرضية((مقابلة
(2)

يغتزلئلا
(3)

ضحيركونهايبينأن)إلأالنسخةبتلك

ماعلىمقابلة(
تقدم

لالقولالالعيالرصعدواب@الترمديوحزمالقديم،ثيوالتافعيالمالكية،م@

نصهوهوالقديم،
البويطيدي

"

مسلمشرح
لاس"الباري@تحو"7(،11/6)للنووي"

5/1)ححر 32)

3)883،لاصطلاح،امحاسن@ 89).

وأخ@(.أظ(،منسقط

ثي
@أط،.

يعير".

.(063-627)الطر



لنواوياتقريصشرحفي@الرا،ريبل@

فجعلهمبأصولهم،مقابلةضحيرنسخمنروواقؤئمومنه@ا

العلماءأكابرمنقومتعاطاهكتيروهذاقالمخروحين،الحاكم

النسئخةأنالماضيالتوعمنالزابعةآخرفيتقدموقدوالضلحاء،

الحاكمأنفيختملب@تصروط،منهاالروايةتجوزتقابللمافتي

ماوالضوابالشروط،يوجدل@اإذاأرادأنهويحتملفيهيخالف

بماوالمقابلةالتحفلفيقامفإذاالتوشط،وهوالجمهور،عليه

منسلامتهالغالبكانإذاغابنومنه،الروايةجازتتقذم

ضحالبا.التغييرعليهيخفىلامفنكانإذاسيهالاالتغيير،

لمباصولهممقابلةضصيرنسخمنروواأ،أط/111/قوئم)ومنهم

أكابرمنقوئمتعاطاةكتيروهدا"قال:مجروحين،الحاكمفجعلهم

والضلحاء"(العلماء

إليهنسبومض
(2)

بالكتابيأتيهالرجلكانلهيعة،أشالتساهل:

هدافيقول:
لهأ،أر/88/مقلدابه@يحدتهحديثك،م@

الزابعةآخرفيتقذم)وقدالضلاح-.ألنعلىريادةالمصنف-قال

منهاالزوايةتجورتقابللمانتيالنسخةادالماضيالنوعمن

ذكرهبماأراد(اتهويحتملفيه،يخالفالحاكمانفيحتملبشروط،
()

بينالتوشصد(وهوالجمهور،عليهماوالصوابالشروط،يوجدلم)إدا

شطط.عداهوماالوسط،الأمورفحيروالتعريط،لإفراطا

1أ@/قام()فإدا )بمالكتابهلممابلة(والمحفل،ا)فيالراويأ(/55

ةأيمنه(الرواية)جازتالثرو@منتقذم(
صحاب()وانالكتاب،من

والتبديلالتغيير(من)سلدمتهأمرهمنالط@علىالغالب(كاد)اداعه،
الاعتمادلأنغالبا(التغييرعليهيخضلامفنكانإداسنماالا

بابفي

الطنعالبعلىالرواية

"الظر(1)

(2)(16)"الحديثعلوم
وأح(:أط(،ثي

إلى"@
.(379-5/373)"لالكطتهذب"الطر.(3)

(4)(630)(5)
"أط(لي

دكرأ



ا
بىؤايةصمةوالبشزودالشادسلموع

لحدتا

بتقةفاشتعانسمعه،مايحفضدلغإداالضنريرالأؤل:فروع:

يغلببحيتعليه،القراءةعندواحتاطكتابه،وحقظضتطه،في

منبالمتعأؤلىوهوروايته،صختالتغيير،منسلامتهظتهعلى

كالقمرير.الآفيوالبصيرالخطيب:قالالبصير،فيمثله

هيولاسماعه،فيهاليسنشخةمنالزوايةأرادإذاالثاني:

عنآوكتبتشئخه،سماعفيهاأوشئخه،علىسمعتلكنبه،مقابلة

عافةعندمنهاالزوايةلهتجزلغإليها،نفسهوسكنتشئخه

ثين،المحذ

عشر:أربعة)فروغ(

صبطه(كيبتقةفاستعانسمعةمايحمض@لمإداالضنرير)الأؤل.

القزاءةعند)واحتاطالتغججر،عنكتابه()وحمضدسماعه،ضطأي.

وهوروايته،صحتالتغيير،منسلامتهظنهعلىيغلببحيثعليه،

البصير(.فيمملهمنبالمنعأولى

مغوقدرير()كالق@دكرفيماالأفي(والبصيرالخطي@:)قال
(1)

منواحدغيرروايتهما
العلماء"

هيولاسماعه،فيهاليسنسخةمنالزوايةأرادإدا)الثاني.

فيالأولىهوكمابه(مقابلة
سمعاتديشيخه(علىسمعتالكندلك

)اوالأعلىالثيخعلىشيخه(سماعفيها)أوحلا@هانسحةفيعليههو

تجزلمإليهانمسهوسكنتشيخه،عنكتبت
(3)

عندمنهاالزوايةله

وقطعالمحذتين(عامة
الصتاغالنله

ليلشتروايةفيهايكودقدلأته)@(؟

سماعهلسخة

أح(@ي(1)
"

سمع
"

سشصر@(2/84)"الكماية"(2)
المص@

@ي(3)
"المييد"وثيايحر"وأط(اه(،1

يحر@
دلك،

المصعألىإالملصواس)511(،الحدت!علوماححصاركنر@ىااسإل@هعراه(4)

(1/3 @يقيلعرارا0(،7
(224)ح!لإيطوالمي@دا"



عول1لأ
لنواوياتقري@شرحفيالرا،؟ب@ت@

البزساني.بكربنومحفدالسختياني،أيوبفيهورخص

هذهأنعرفمتىأتهالنطريوجبهواقذيالخطيب:قال

سكنتإذايرويهاأنلهجازالشئخمنسمعهاافتيهيالأحاديث

وسلدمتها.صختهاإلىنفسه

لهذاأولمزوياته،شتخهمنعامةإجازةلهيكنلمإذاهذا

حدثنايقول:أنولهمنها،الزوايةلهجازكانتفإنالكتاب،

مشموعهأوشيخه،شئخسماعالتشخةفيكانوانوأخبرنا،

شتخه،منعامةإجازةلهيكونأنفيختاجشئخه،شتخعلى

((1)البزسانيبكربنومحمدالشختياني،أيوبفيه)ورخص

متى)أنهوهوالتفصيل،التطر(يوجبهواندي"الخطيب:)قال

أهي،الأحاديتهذهأنعرف
(3)

أنلهجازالشتخمنسمعهاانتي

فلا"لا@وسلدمتها(صحتهاإلىنفسهسكنت)إذاعنهيرويها(

الصلاح.ابنقال
يكن(لمإذا)أهدا"

()
منعامةاجازةله

(6)

لهذاأولمروياتهشيخه
(8)

كانتفإنلكتاب،ا
(9)

جاز
(10)

يةلروااله

بالإجازةالزيادات@،أ@/551/تلكروايةمنأكثرفيهلي@إذمظلقامنها(

قربوالأمرللإجازة،بيادعيرمنأخبرنا،(و"حذثنا،"يقولآن5)ود

أشيخ(سماعالتشخةفيكان)وانبمنله.يتسامح
(11)

مسئموعهأوأشيخه،

يكونأنفيحتاجشيخه(سيخعلى
(13)

شيخه،منعامةإجازةله

أ(
أخ@(@ي

"

الرمالي
"

ليالحط@(2
الالقةالمصادروالطر(159/2)"الكماية"

سفط(3
2/1)"الكثاية"(4)وأحأ.أط(،م@ 6

الثرحم@أح(فيحعلطاه(
6)

"،المفدمةو"أأطم@
السح.لاقيولي

"
عن

"

7)
لهدا"".(@@يأ(8)ئهلروا،"أط(ثي

9)
جارت"أط(مى(10)"لهكالت"أ.أ@@ي

سقط(11
سقط(12)أظ(م@

أر(س
تكود"."."المقدمةو"أ@(في(13



بىؤايةصمفةلبشرون.والشادسالتوعا
لحديتا

شتخه.منومثلها

منهحغض@كانفإنحقطه،خلافكتابهفيوجدإذاالثالت:

يشك،لغإنحفضلهاعتمدالشنتخ،فممنحفض@كانوانإليهرجع،

ضحيرهخالفهوانكذا،كتابيوفيكذا،حقظيفيقول:يخمعأنوحسن

كذا،نفل@أوغتري،فيهوقالا،كذحفضليقال:
و

فيسماعهوجدذا

يجوزروايتهلاالشافعية:وبعضحتيفةأبيفعنيذكره،ولاكتابه

رها،جواومحقديوسف،وأبيأضحابه،وأكترفعيلشااهبومذ

"شيخه(من(@أظ/111/)متلهاإجازةلشيحهيكونو(

أد/ما@يخلا@(كتابه)فيالحديثالحا@طوجد(إدا)التالث:

1 فممنخفص@كانوانإليه،رجغمنهحفضدكانفإن)حفطه،أ،/06

روايتهفيبيهمايحمع(أدوخسنيشك،لمإنحفطهاعتمدالشتخ

سصةفعلهكذاا؟(كداكتابيوفيكذا،حقضلى")فيقول:
(2)

)وانوعيره.

خالفه
(3)

منضحيره(
يحفطهفيماالحفاظ

(@)

كدا،حمطي)قال.(@أح/58/

وجد)واداوعيرهالئوريذلكدعلكذا(فلانأوضحيري،فيهوقال

الشافعيةولعصحنيفة(أبيفعنيدكره،ولاكتابهفيصماعه
()

لا

يتذكر.يته()روالهيحور(

يوسصوأبيأصحابه،وآكترل@تنافعياب،أر/88/)ومدهب

برومحقد(
زها(.)جوالحسنا

الصلاحاسمقدمة"
"(393).

فيالررك@قال
الصلاحاسعلىالحكت"

حديتروىحيتأي"(603/3)"

هكداوقالبئ،اليعلىيصلي3"التنمهدثيمسعودلنالت@عد
حمطيكي

ساقطوهر
كتاي،@ي

(4)خال@ا@أه(.في
@ي

."يحمط"أأ@

لإلماعا"1(،02)"الكمابة"
الرويلمهلا")931(،"

يرالرركيوفال(99)"

"@ولهأيله-بريدوكأله""الكت"
سص

"الصيدلاسسةان



ل@واوىاتمري@شرحفىالراوفىبرت@

بهيثقمنخم@أولمبخفهالشماعيكونأنوشزطهالضحيح،وهو

إليهوتشكنالتغييرمنسلدمتهالظنعلىيخلبمصون،والكتاب

يجز.لغشتفإننفسه،

علىالروايةوبابوخلفا،سلفاالعلما?لعملالضحيح()وهو

والكتاببه،يتئمنخح@أوبخفه،الشماعيكونأن)وشرطه

مصون(
(1)

وتشكنالتغييرمنسلدمتهالطنعلى)يقل@بحيث
(2)

اليه

أله(يجز()دمفيهشت()فإنحديتاحديثاأحاديثهيدكرلمرونمسه(
(3)

بلاثقةخطالكتا@يكنلمإروكذأعليه،الاعتماد

فيوعثر
لمخهاجاو""لروضةا"

كأصلهما"
(4)

ع@
لشرطا

()

بقوله:
الثغيير.منسلامتهلظنالاكتفاءبعدم@أشعر"عدهمحموط"

فيالبفقينيوتعقبه
"

بأن"،التصحيح
(7)

قديفاالعلماءعندالمعتمد

الطباقفيمكتولاوالإحازةالسماعمنأ(أ@/651/يوجدبماالعملوحديثا

يتذكرلمدوصختها،الظنعلىيغل@ائتي
(8)

لموالإجازةولاال@ماع
تكن

(10)

أنتهىعنده.محفوظةالطبقة

"صاح@عليهممنىوقدهنالماالموأفقوهذا

الضغير"الحاوي
(13)

(1)
أح(في(2)مصولا"أ@،ا@ي

"

يسكن
سقط(3)

وأح(:أظ(،فى(4)أ@(.م@
كأصليطما""

أح(لى(5)
"النروط"

ا"(6)
لمهاح

4/1)"وصةلرا"4(،3/70)" 37)

وأح(.أط(،في(8)دإد"."."وأحأر"س(7)
"

يداكر"
(10)مكتوئا""أ@(.لعدها@ي(9)

وأح(أ@(،@ي
"

يكى"
(11)"

الاصطلاحمحاسر
@(394).(12)

لياالماالوانق"أد(@ي
(13)"

برالحثارعدالدبنحمللنيحالصعير"الحاوي
عد

الالعي،الكريم

المبودى
6سمه 6،5

/1)الطحود"ك@"النادعسةيرالمقرةالكم@م@وهو



الحديترواي!مبمةوالجشزودالسادسالنوع

خبيراومقاصدها،بالآئفاض@عالماالزاوييكنلغإنالرابع:

يتعير.،بلخلاف،بلابالمخنىالروايةلهتجزلغمعانيهايحيلبما

أضحابمنطائفةفقالتبذلك،عالماكانفإنسمعه،انذيالنفضد

بلفطه.إلآيجوزلاوالأصول:والففةالحديث

فيه(يجؤزولغجمحع،التبيحديثغئرفيبغضهمأوجؤز
(1

فىبالمعنىيجوزالفوائف:منوالخلفالشلفجمهوروقال

المغنى.بأداءقطعإذاجميعه

"فقال:

ويروي
(2)

إن(وأالمحفوظ،لحط
(3)

"عدهمحفوطةالظبقةيمنلم

ومدلولاتهابالألماط(عالماالراوييكنلمإنلرابع:)ا

لملينهماأالتثاوتلمقاديرلصيزأمغانيها(يحيللماخبيرا)ومقاصدها،

اللمطيتعننللخلا@،بلا)بالمعنىسمعهلماالزواية(لهتجز(

فإنسمعه،انذي
(6"

الحديتأصحا@منطائمةفقالتلدلك،عالماكان

بلمطه(.إلايجوزلاوالأصول:والفقه

ورويالحنفية،صالرازيبكروأبووئعلب،سيري@ابنذهبوإليه

عمزابرعن

منهمالصفواثف(-منوالختفالسلفجمهور)وقال
الأرلعة-:الأئمة

دلكلأنالمغنى(لأداءقطغإداجميعهفيبالمعنى)يجوزأ،أط/211/

سقطتالحمارةهده(1)
حمغثيالثرحمى

عدةرأتها@يوقدعليها،قاللحااليسسحه

أعلم@الئهلئقريى،حطيةلسح
(2)

ثي
وأخ(.أ،أط

"
ليروي

"

الحداقي@يرليسثأط(،س(3)
"انطر.(4)

(20/57)لألصاريالركريا"الورديةالهحةشرح

(5)
@ي

وأح(أط(،
@

(6)يجر"
@ي

ل@اد""أط،

(2/15)"الكماية")435(،الماصل،المحدث@(7)

(8)"
الدارمي!ص

3 2 1/0)"الكمابة@!(71 .(33/81)دمو"نارلحو"5(،3



ع@،*؟
لنواوياتصريبشرحفي4؟الرابرل@

تشهدالديهو
(1)

للقضةروايتهمعليهويدلوالسلفالضحاسةأحوالبه

مختلمة.سألماطالواحدة

مندهابنروأهمرفوع،حديثالمسألةفيوردوقد
في

"الصحابةمعرفة"

@يوالطبرالي
أدلهعبدحديثمنالكبير""

أكيمةب@سليمانبن
(2)

قال:الليثي

إليإأاللهرسولياقلت
(3)

كماأؤديهأنأستطيعلاالحديث،منكأسمع

حراما،تحئوالمإذا"@قال.حرفا،يسقصأواحر@يزيدمنك،أسمع

"باسفلاالمعنىواصشمحلالا،تحرمواولم

حذثنا"ماهذالولا"فقال.للحسندلك@ذكر

فاقرءواأحرف،شعةعلىالقرانأ@نزلبحديث:الذلكالسا@عيواستدل
كتابهأنرلبحلقه،لرأفته@،أ@/651/اللهكاد@إذأ"قال:"مهتيسرما

ليحليزذقدالحفظبأدمنهعلماأحرف،سبعةعلى
(8)

نوقرأءته،لهم

ما@يه@،أد/601/لمظهماحتلف
ماكادمعئىإحالةاختلافهمفييكنلم

مااللمطاختلافيهيحوزأرأؤلىاللهكتا@سوى
يحللم

(9)
"محناه

لنواثلةعلىالأرهروأبوأنادخلت"قالمكحولعنالبيهقيوروى

سمعتهلحديثحذثاالأشقعأباياله:لقلحاالأشقع
ساللهرشولص

لي@ده،
أحدقرأهلفقال:لسيان،ولامزيدولاوهم،@يه

القرانمنمنكم

"أط(أد(،ولىأر،،ص
"أ@(ولىلشهد"،

شهد"

وأح،أ@(،لي
"أكتمة"

سقط(3)
أ@(م@

لمحيالطرانيأحرحه
6الكحير"" 4 9 فيوالخطي@1(،1

1/5)"الكثاية" و@يه(78
شديدا@صطرا

معاهد(21-2/17)"الكثاية"

2الحاريأحرحه 2 8وملم1(،87 1 81)

"لرل"وأط(أر(،في
(8)

وأح(أ@(،ثي
"

"لتحل

"أط(@ي

يحل
"

د(274)"الةالرد"(10)

صر@

"وأخ@(أد(،@ي
"أط(ودييريد"،

تزسد"



الحديتروايةصمةوالعشرونالشادسالتوع

الواو،لريدإناأجدا(بحا@ظينلهنصومانعم،أ،:أح/68/فقلناشيئا؟

دمكتو@القرآنأ،/89أر/فهذاقال:وسقص،لألف،وا

أطهركمي@
(2)

لا

تألوله
(3)

حاديثعكيف@وتحقصون،تزيدونأنكمتزعمونوأنتمحفطا،

سمعماها
نكونلاأن@سمىك@،اللهرسولمن

(4)
أمه(سمعماها

()

مرإلا
ة

المعحى"علىبالحديثحدثناكمإذأحسبكموأحدة،

وألسد
(7)

فيأيضا
"المدخل"

حذيمة:قالقال:اللهعبدلنجالرعن

ونؤخر"فسقدملاحاديث،انرددعربقومإنا"

برشعيبعنأيضاوأسند
الحئحا@

(9)

وعدانأنا)دخلتاقال.
(10)

@قلناالحسن،على
(11)

يسقصأوليه@يريدبالحديثيحدثالرجلسعيدأبايا

"ذلكتعمدمنالكذبإنماقال:مه؟

لمقط
االمستدركو"وأح(أط(،من

أح(@ي
أطهرهم"

د

أح،في
وفي."يألونه"

حثطهاتألورلا"الكمير"المعحمو"المستدرك!"

@ي
وأح،أظ(،

وكدا@ييكود"،"
"

لكير"االمعحم

لمقط
أظ(مى

@يالحاكمأحرجه
4/7)"المستدرك" ديليوالطرا2(،4

22/54/1)لكسر"ا" 2،)8

3سننهفيلدارميوا 2 يرلخطي@اوألسده1(،4
وقالسحوه،(2/7)"الكثاية"

@يالهيثمي
"

المحمع
يعقو@دكرأرصو@الكيرالياالطبرانيرواه"(1/384)"

5ولا ثيالسخاويوقالا@10،،
"

"(247/2)@المعيت@تح
مصطر@حديتوهو

لايصح
"

واشدل!."أظأفي

يرعساكرابرأحرحه
"

13/2)"دمنقتاربح @يالهديوعراه.(03
"العمالكر"

ديالحيهنيالى(288/10)
ديعليهلق@ولم"،السن"

اليهقي.كت@

لي
الجيحاد""أ@(

وفيالشححميعفيكذا
و@يالكرى"،الطحقات"

جلاد""الكثاية،"

سدها
"له"أر(مي

7/1)الكبرى،الطحقات" (2/21)"الكمايةو"9(،5



لنواوياتصري@شرحفيالراوفىبرل@

بأحاديث،يحدثالحسنسمعت"قال:حازمبنحريرعنأيضاوأسند

"مختلفوالكلاموأحد،الأصل

يأتونوالشعبيبراهيم@الحسنكان"قال.عونابنعنوأسمد

@،أط/211/وأسمحفدبنالقاسموكانالمعالي،علىبالحديث
سيري@،

"حروفهعلىالحديثيعيدونحيوةبنورجاء

التقديمعنالرفريسألنا"قال.أويرأبيأ،أ@/751/عنوأسند
هداإرفقال.الحديث،فيوالتأخير

الحديث،فيبهفكيفالقران،فييجور

الحديث(أمع@ىأصبتإذا
(3)

تحزمولمحرافا،لهتحلفلم
(@)

فلاحلالا،به

"بأس

(6)

لالحديثيحدثدينارعمروسكان"قال:سفيادأ@سدص

ماعلىإلايحدثلاميسرةلنإئرأهيموكانالمغنى،على
سمع

"

هلكفقدواسعاالمعنىيكنلمإد"قال؟وكيعوأسندص

"الناس
(8)

الإسلام:شيحقال
"

شرحجوأزعلىالإجماعحجحهمأقوىومن
@بهللعارفللسانهاللعجمالشريعة

فجوازهأخرى،بلغةالإبدالجازدا

7/1)الكرى"الطمقات"(1) الدارميسىو"8(،5
"3 2 .(2/17)"الكفايةو@1(،6

(2)"

5/7)الصعير"الرمديعلل 4،)7"

الدارميسى
"3 2 8،)1"

@الرحالومعرلةالعلل

(2/3 9،)1"

.(534)"الماعلالمحدت"0(،3/15)"والنعدبلالحرح

(3)
"أط(ثي

(4)المعى"
وأح(.أد(،في

"

يحرم
"

الإسلاماتارح(51
"(8/2 4،)1"

5/3)اللاء"أعلامسبر بحوه.(47

سقط(6)
وأح(وأه(،أز(،م@

5/4)الكرى"الطقات"(7) 7/1)"دمنقناريحو"6(،2/1)"الكثابةو"0(،8 6

ليالرمديأحرحه(8)
5/7)"جامعهاخرالعلل-" 1/2)"السنةشرحوا7(،4 38).

لفصلمالقول@هدهكل(9)
عليها@ي

"

@ىالمصوصمذهأدمحققهأشاروقد"المدحل
مهالمثقودالحرء

(10)
لها""أر(لي



بىوايةصمةوالعشزودالسادسالنوع
الحد@

ضاا---

أؤلى"العربيةلاللعة

@يالعرياب@حزمولهغيرمم،دونللصخابةدلكيحوزإتماوقيل؟

جؤزناهلولأئا"قالالقرآد"أحكام"
(2)

ثقةعلىكثالطأحد،لكل
من

جحقة،واللاعةالمصاحةأ@ران:يهماجتمعوالصحابةبالحديث،الأخذ

حفلة،المعمىعقلالمشاهدةلأفادتهموأفعاله،دهكالنحيأقوالومشاهدة

المقصدواستيماء
(3)

"كله

يمحوقيل:
ذلك

اسحكاهكيره،فيوجور@كاللهرسولحديث@ي

ليالميهقيورواهالضلاح
"المدحل"

عن
مالك.

وروي
صيتحفظكانأثهأيضاعنه

حديثوالتاء@يوالياءالاء

كعاللهرسول

ب@الحليلعنوروي
)رتلقوله.لهواشدذأيضا،ذلكقالأتهأحمد

سامعمنأوعىمبلغ
مؤصعهعىأزالفقدلالمعنى،رواهأ(أد/701/دإذا"

مافيه.@عر@ة

الماوردي.وقال
نسيإد"

والمعحى،التفطتحفللألهجار؟اللمظ

عنوعجز
أد(أسيمالاالآحر،أداءفيلزمهأحدهما،أداء

(8)

يكودقدتركه

فيلأرلعيره،يوردهأنيجرلمينسه(@ه/1/751لمدإدللأحكام،كتفا

منلمجفهكلامه
عيرهفيليىماالفصاحة

"

ديه،التصر@صليتمكناللفطيحمظلمنالحوازوهوعكسه،وقيل

نسيه.دود@

ا

شرح
@ي(2)(94)39،"الحمة

وأخ(أط(،
"حورسا"

(1/35)القرآراأحكام"(4)المقصود"."أر(.ثي

الصلاحالنمقدمة"
5)1/855،"الكفاية"واطر.(394)" 59)

1/5)"الكفاية" الإلماعو"3(،2
تارلحو")971(،"

لإسلاما
"(11/3 28)

تحريحه.تفدم
سسقط(8)

أرأ.س

(16/97)الكير"الحاوي"



لألأ-ولي
لنواوياتقريبشرحفيالراو؟برت@

كانوانتضمنيف،تغييريجوزولاالمصتفات،ضصيرفيوهذا

أوقال،كماأوعقيبه:يقولأنبالمعنىللزاويوينبغيبمعناه،

وقال

وقيل

ولامعناه،

وقال

لايخسى،

وعلى

اشتراطثي

ركثيلزا
(7)

وعكسه.

"لحطيب:ا
لإزاءيجوز

(1)

"مراد@
(2

علىالمعؤل@،أح/68/لأنحار"علفاموجبهكانإن@،:أر/98/

يح@

(3)

يجز.لمعملاكادنواللفظ،مراعاة

"عياص:القاضي

ينجغي
منيتسلطلئلاسالمعنى،الروأيةبابسد

وحديثا"قديماكتيرأللرواةوقعكمايخس@،أثهيظ@مم@
(4)

شكولايه،التصرفدونللمظه،الحديثإيرادلأؤلىاالجواز"

ألا(أد
()

تعبدممايكون
(6)

أط/311/1،وقدبلمظه،
صرح

هناله

،
"الزسول"إندالفيالآتيالعراقيكلاميرشدليهو

ب
"

"،التي

أنهوعدي
(8)

ألا،أنيشترط
(9)

الكلم.جوامعم@يكور

تعيير(يجوزولاالمصنفات،غير)فييخريإئماالخلاف)وهدا(

)تصنيص(منشيء
(10)

لأدقطعا؟بمعتاه(كاد)وانآحرللفظسداله@

الألفاظضبطفيعليهمكانلمارخصمنديهارخصسالمعنىالرواية
من

تغييرملكإنولأنهالكتب،عليهاشتملتفيماموحودغيرودلكالحرج

غيره.تصحي@تعييريملك@ليساللفط،

أوقالا،كماأو"عقيبه:يقولأنبالمعنىللزاوي)وينبغى

1/5)"الكمابة"(2)لأداء""أط(@ي 7،75 78).

"الح@أوأ@أد(،@ي

مسلمب@وائدالمعلمإكمال"
سقط(5)(95/1)"

أز،.م@

"أط(@ي
أح(ومييمتد"،

"
يعيد"

لم(ا2/3)"المقهأصولليالمحيطالحر"

سقط
أد(.@يليت(9)وأط(أ،وأ@أر(،ص

(11)ا"@"أط(لي
وأح،أ@(،@ي

"

الحرح
"



لحديتايةرواصمةلعشرو@والشادسالتوعا

@@يخ1

الآتفاضد.منهذاألثتبهماأوشبهه،أونخوه،

و
قراءتها:بعديقولآنفحسقلفضلة،القارئعلىالتشبهتذا

بان.إذاصوابهافيوادناإجازةلتضمنهقال،كماأوالشك،على

الصحالةمنقوئمكادوقدالآلفاض@(منهداأشيهماأوول،شبههأونحوه"

يمعلون
(1)

ذلك،
بمالمعرلتهمالزللمنخوفاالكلامبمعاليالناسأعلموهم

الخطر.منبالمعىالروأيةفي

قال"يوفاقالأتهم@عودابرعنوالحاكموأحمدماجهابنوروى

1أ@/عيناه،كرورقتفا"،ك@اللهرسول أو"قال.ثمأوداحه،وانتفحتأ،/58

"سهشبيهأونحوه،أومثله،

وفي
الدارميمسد"

إذاكادأنهالذرداءأليع@للخ@"الكمايةو""

حدث
"شبههأونحوهأو"قال:@ماللهرسولعن

بنأن@عنوأحمدماجهابنوروى
حدتإداكادأثهمالك:

ع@

أ"كس@اللهرسولقالكماأو"قالأففرعبم@اللهرسول
(@)

اشتبهت)وادا
(6)

قراءتهابعديقولأدفحسنلفض@ة،القارئعلى

روايةفي(وادناالثيخأمنإجازة(لتضمنهقال،،لأكماأوالشك،،لاعلى

بان()إذاعه)صوابها(

الصلاح:ابنقال
"

تقدمكماالإجازهفيذلكإفراديستر@لاثم

قريئا(أ
(8)

"
(9)

@ي
وأح(.أد،،

"يتعلمون"

1/4)وأحمد9(،1/5)ماجهاسأحرجه 1/1)والحا@2(،5 سيةأيواش4(،9

(5/2 لناوا3(،9
@ياشي

2/1)"مسده 31)

الدارميمسد"
"2 7 (2/13)"لكفايةاو"1(،6

"شحههأولحوهأوفالوأح(.اأظ(،في

3/2)وأحعد0(،1/6)ماجهاسأخرحه 05)

وأخ(.أظ(،في
أخ،في(7)."است@ه"

ألاد""

.(397)الصلاح!النمقدمة@(9)ه،1منسقط



النواويتقربشرح@ي4؟الرارلصت@

الواحدالحديثبعضروايةفيالعلماء(1اختلفالخامس:

بالمعنى،الزوايةمئععلىبناءمطلقابعضهمفمنعهبعض،دون

غيرهأوهورواهيكنلمإذابالمغنىتخويزهامعبعضهمومنعه

مصقلقا.بعضهموجؤزههذا،قبلبتمامه

غيرتركهماكانإذاالعارفمنوجوازهالتفصيل،والضحيح

بتزكه،الذلالةتختلفولاالبيان،يختللابحيترواه،بمامتعلق

لا،أئمتافاقبلرواهلا،أئمبالمغنىجوزناهاوسواء

الواحد(1الحديتبعضروايةفيالعلماءاختلف)الخامس
(1)

بناءمطلقا،بعضهم)كمنعهالحديثباختصارالمسمىوهولعص(دود

لمإدابالمعنى،تجويزهامعبعضهمومنعهلالمعنى،الروايةمئععلى

مزةهورواهن@@،أد/701/هدا(قبلشمامهغيرهأوهورواهيكن

مطدقا(.بعصهم)وجؤرهحازالثمامعلىغيرهأوأخرى،

تعلقالهبالمأتيمتعلفاالمحذو@يكنلمإذالماتقييدهوينجغيقيل.

لأمرواذلك،ونحووالغاية،والرط،لاستثناء،كاحذفه،لالمعنىيخل
كذلك

حيئذ.المنععلىالاتفاقالهنديالصفيحكىفقد

العارفمن)ونجوارهالعالمغيرمنالمنعوهوالتمصيل()والضحيح

ب،أ@/311/بحيترواه،لمامتعنق)غيرنقلهعفامتميراتركه(ماكانادا

علىو()بتركه،لقلهأ،/90أر/ليماالدلالة(تختلفولاالبيان،يختللا
أ@/لاقاكبل)رواهسواءلا(،آمبالمعنىجورناها)سواءذلكيجوزهدا

1 ممفصلين.خبريربصزلةذلكلأنلا(ام(@/58

أ،أح/78/البيهقيروىوقد
@ي

"المذخل"
علمنا"قال:المباركابنعن

سقط(1)
أط،م@

1/5)"يةلكماا"لطرا(2) 64)



لحديتارؤايةصيمةوالعشزودالشادسالئوع

رواهإنفخافتاقا،رواهمنفأقاالتفمة،عنمئزلتهازتفعتإنهذا

ثانيا،ضئطهوقلةلغفلةتشيانأؤأولا،بزيادةيتهمأنناقصاثانيا

عليه.تعينإنابتداءولاثانياالئقصانيجوزلهفلد

الجوازإلىفهوالائواب،فيالحديتالمصنفتقطيعوأفا

كراهة،منيخلوولاالشتخ:قالأقرب،

"الحديثأختصارسفيان

)تاقا،مرةرواه(منفأفاالتفمة،عنمئزلتهارتفعتإن)هذا

نسيادأو)أولا،رواهليمابزيادة(يتهمانناقصا(ثانيارواهإنفخاف

لغعلة
(2

يجورفلا)تانيا،رواهفيماضبطه(وقلة
تانياالنقصانله

حئرعنلاقيهبدلكيخرجلئلاتمامه،أداءعليه(تعينإنابتداء،ولا

بهالاحتجا@

سليمقال
يحهممضوكادتافا،روايتهأرادثمناقصا،أولارواهفإن"

لهعذزاذلككانبالزيادة،
وكتمانها"تركهافي

حسصألالواب()فيالواحدالحديت(المصنصتفطيع)وأفا

آقرب(الجوارإلى)فهوحدةعلىمسألةكلالمسائل،فيبهالاحتحاج

أبعد.المنعومن

ا(كراهةمنيخلوولا")الضلاح:ابنالشئخ()كال

وعن
"أحمد:

أعة(حكاه"يفعللاأنينبغي
(7)

الخلال.

2/5)الحعديات!" 1

عن(566/1)
عدا

باقيويأط(،س
/1)"بةلكثاا"نظر:ا

الصلاحاب@مقدمة"
"

الصلاحالنمقدمة"
"

سقط
أر(.من

الفاصلالمحدثو"7(،
"الكمايةو"له،الماركاسعن(543)"

لهألادلعزيزس

النسح
"بالعملة"

(18/34)"المقهأصول@يالمجطالحرو")893(،

1مالئاسسؤالات(6)(399) 9 1 8،1



-

و@
النواويتقريبشرحفي4؟الرايبت@،

عليه.يوافقأظتهوما

مصخف،أؤلخان،بقراءةيزويلاأنيتبغيالشادس:

مالك،الأئمة؟فعلهلقدعليه(يوافقاظئه)وماالمص@قال

لححاوا
بووأري،

لشاواود،دا
وغيرهمئي،

بالمذكور(:متعلقةتكنلمإذافيهامشكوكزيادةحذفأيجوزتنبية

"البئقيني:قال
مالكوكانخلات،للافيهامشكوكريادةحذفيجور

شكإداالحديث@ساديقطع!كادللتورعا،ك@رايفعله
وصله.@ي

ومحلقال:
(1)

معذكرهاتعثقفإنبها،للمذكورتعلقلاريادةدلك

ليالعرايا"كحديث.الشك،
أوسقخفسةدونأوأؤسق،خمسة

(2)
"

يفد،:لموإنالحديثببعضالاكتفاءالأطرافكتابةفيأيجوزفائدة

مطلقا،الحديثسعضالاكتفاءالأظرافكتابةفييجوز
يفذ.لمن@

أولحان)بقراءةحديثهيروي(لا)أنللشيخينبغي()الشادس:

يعرفلمإذاالعغطالبعلىأحافماأخو@إن"الأضمعي:قال

قولهأ@/951/1،جفلة@ييذخلأدالنحو
(4)

"ةءست
فليتبوأعليئكذبمن

مقعده
فمهمايثحن،يكنلملأنهالنار"من

(6)

كذئتفيهولحنتعهرويت

"عليه

حفادسيبوية
سألته"فقال؟الخليلإلىسلمةبن

حديثص

@ي
وأخ(أ،أط

"

"ويحتمل

2الخاريأحرحه 1 9 1والرمدي1(،0 3 0 11)

"

(4)(399)"لاصطلاحامحاص
وأح(.وأط،،أر(،ثي

@
الي!.قول

(6)تحريحهتقدم
فما"أز(:ادي

او")322(،العقلاء"روصة"
لإلماع

.(004)الصلاحااسمقدمهوا)481(،"



الحديترؤايةصفةواليشرودلشادساالتوع

ءط@

منبهيشلمماوالنغةالنحومنيتعنمأنالحديثطابوعلى

لتضحيف.والنحنا

أهلأقواهمنالأخذالتضحيفمنالشلدمةفيوطريقه

والتخقيق،المغرفة

هوإتماأحطأ@،وقالفانتهرليرغ@،رحل@يأبيهعنعروة،سهثام

لهداأتلقىصدق،الحليل:فقالالعين،بمتحرعف،
(1)

أالكلام1
2)

أط

"أسامة؟!

منبهيشلمماوالنعةالنحومنيتعغانالحديتطال@)وعلى

واشضحيص(النحن
(4)

أ،أد/0/801

"قال:شعبةعنالخطيبروى

من
لضرو@أ(أط/411/الحديث،طلص

"رأسلهوليسبرن@،عليهرجلكمثلالعرية،

عنأيضاوروى
بنحماد

ولاالحديث،يطل@اثديمثل"قال:سلمة

ديها"سعيرولامخلايرعليهالحمارمثلالنحو،يعرف

فيالخليليوروى
سالمعيرةسالعثاسعنالإرشاد""

الرحمى،عد

@يالدراوزديالعزيزعحدحاء"قال:أبيهعن
عليهلجرصواأبيإلىحماعة

رديءوكانالذراوزدي،لهمدقرأكتائا،
ياويحكأليدقاليفص،اللسان

إعلاحإلىكنتأنتدرأوردي،
(7)

ديالتطرقللسالك
أحوحدالةهدأ

"ذلكغيرإلىمنك

افواهمنالاخدالتصحيص،(@أر/09/منالسلامةفي)وصلريقه

عهم،والضطوالتحقيق(المعرفةأهل
الكت@.ئطونمنلا

الحقىو،"،الراويلأحلاقالحاجمعو"وأ@،،أ@(،@
هدا".أيلقى"

سقط
"(3)أ@(س

اراويلأءقالحاى
"(27/2)

ثي
الط"(5)"لخري@وا"وأ@(.أ@(،

ح
"(2/26)

ا

الحامع
"(2/27).(7)

@ي
"أط(

صلاحا

1/3)لارثاد"ا@ ويالرالأحلاقالحامعو"2(،0
"(2/26)



المواويتقريبشرحفيالراوفىريصت@

و
وابنسيرينابنقالفقدتحريص،أولحن،روايتهفيوقعذا

علىيزويهلأكثرين:اوقوللضوابواسمعه،كمايرويهسخبرة:

ا

فيتقريرهوالضوابلمبعضهمفجؤزهلمالكتابفيإضلدحه

حالهعلىالأضل
وبيانعليه،التقمبيبمع

سيرينابنقالفقدتحريف،اولحنروايتهفيوقع)وادا
(1)

و،

رواهفيماسلامبنالقاسمعيدوأ@معمرألوسخبرة()لناللهعبد

سمعه(.)كماالخطاعلى)يرويه(عنهما:البيهقي

الضلاح.اسقال
الروايةمنوالمنعالثفظاتباعفيغلووهذا"

بالمعى"

منهم.لأكترين(-اوقوللضواب)وا
ا

بن
عي،لأوزاوالمبارك،ا

1أ@/وعطاء،محفد،بنوالقاسم@،/87أح/والشعبي، وهمام،@،/59
لاالذيالثحىديسيمالاالضواب(على)يرويهأدهشميل-دنوالثصر

سهالمعنىيختل@

دقيقأبنعنهحكاهأيضا،والصوأبالخطأتركالسلامعبدابنواختار

يسمعلمفلأنهالضواب،أماالعيد،
لمك@النبيوللأالخطأوأفاكذلك،

كذلكيقله

ماوتغييرالكتا@(فيإصلدحه)وآما
بعضهم()فجوزهفيهوقع

أيضا.

حاله،علىالأصلفيتقريره)والضواب
وبيانعليهالتضبيبمع

1/5)"الكماية"(1) 5،25 53).

السحلافيثيوأط(،أ@(،من(2)

الصلاحاسمقد@ة"(3)
"(401)

تراخلاا"(5)
"(262)

اللهعدكيةمعمروألو"،مفهموألو"
لن

1/5)"يةلكثاا"طرا(4) 6 9-5 76)



يىوايةصيحذلعشزورةواالشادسلتوعا
لحديتا

ثميز@

الضواب،علىيقرأهأنالشماععندالأؤلىثمالحاشية،فيالضواب

أنولهكذا،فلانطريقمنأوشيخنا،عندأوروايتنا،فييقول:ثغ

فيجاءماالإضلدحوأحسنالضواب،يذكرثغالأضل،فيمايقرأ

يغايرلغفإنساقط،بزيادةالإضلاحكانوانآخر،حديثأورواية،

سبق.ماعلىفهوالأضل،مغنى

كماالحاشية(فيالصواب
وأنفىللمصلحة،أجمعذلكفإنتقدم،

فتحولوصححه،وجهلهيظومنيأتيوقدللمفسدة،
عليهلجسرالتغييرسا@

بأهل.ليرمن

يقول(:ت@االصوا@،)علىأولايقرأه(أنالسماععندالأؤلى)تغ

"

يقرآآدولهكدا"،فلادصلريقأوصشيخنا،عندأوروايتنا،)فيوقع

يتقؤلكيلاأولى،الأولكادلما@الضواب(يذكرثغأولاأالأصل(فيما

يقل.لممابم@فهألثهرسولعلى

الإصلدح()وأحسن
(1)

)آوأخرىروايه(فىجاء)مايكودأد

أذاكره(نإناخر(حديت
(2)

المذكور.التقولمنأمن

الإصلدحكان)وان
(3"

يعايرلم)فإرالأصلمنساق@(بزيادة

سبق(.ماعلىفهوالأصلمعنى

@،أ@/411/أيضاالصلاحالنعبركذا

العرأقي:وعبارة
سقوطهعلىتبيهكيرم@الأصلفيبإلحاقهبأسفلا"

يختلصلاوكحر@الثسب،فيابنكلفظةالكتابة،فيسقطأنهيعلمبأن

كتابي:@يوجدت"فقال:حنبلبنأحمدداودأبوسألوقدبه.المعنى

"

جريجعنحجاج
"أصلحه:أنلييجوز"،

جريجابن
أد/801/أرجوقال"؟

بهبأسلاهذايكونأنب،
يزادع@النبيحديثأرآيت"لمالك.وقيل"

لاصطلاحا"وأظ(.أ@(،في
"

وأخ(.أ@(،في
لاصطلاح!ا"

2/1)الكمايةا" 44).

دكره!@أز،.في

.(4"3)الصلاح،اب@مقدمة"



ج*ز
النواويتقريبشرحفي@الرا،ت@،يص

أنعلمفإنلمبالبيانمقروئاالأضلبذكرالحكمتأكدغايرفإن

معالكتابنفسفييلحقهأنأيضافلهوحده،أشقطهالزواةبعض

فيرواهإنفأفاالخطأ،علىرواهشيخهأنعلمإذاهذايعنىلمكلمة

1أ@/واحد،والمعنىوالألف،الواوفيه ديكوأنأرجوفقال:أ(/60

خميما"
(1)

"

أمع@ى(الساقطغاير()فإن
(3)

ما
بدكرالحكم)تأكدالأصلليوقع

بعضأدعدم)فإنسقطلمابالبيان(مقروناالأضل
(")

لهالزواة(

فييلحقهأنأيضا)فلهبهأتىالرواةمنفوقهمنوأنوحده()أشقطه

أبيعنروىإذالخطي@،فعلكماقبله،يعني(كلمةمعالكتابنفس
عاثثة-عنيعنيعفرة-عنعروة،إلىبسندهالمحاملي،عنمهدي،عمرس

"فأرجلهرأسهإليئيذنيك@اللهرسولكافى"قالت:

مهدياسأصلفيكان"الحطيب:قال
"

."كان...قالت:عمرةعن

@ألحقسا@ه
(6)

وعلفنابذ،منهيكىلمإذعائة،ذكر
(7"

كذلكالمحامليأن

سقطنما@رواه،
أله(وقلناشيخما،كتابمن

(8)

"فيه:

يعني
مهديابنلأن"؟

@ييفعلشيوخنامنأ،/91أر/واحدعررأيتوهكذا"قالذلك.لنايقللم

هذا"مثل

بالحديثفيأستعينأنا"قال:وكيععرروى3
"

يعني
""

(11)فأماالخطأ،)علىلهرواه(شيخهأقعلمإذا)هدا
فيرواهإن

2/1)الكماية،"(1) 4

ا(2)

وتأجرشقديم(267)"والذكرةالتمصرةسرح
سقط(3)

أ@(س

و@يوأ@(،أط،،من(4)
قة

السخ.
"

."قص

2مسلمرواه(5) 9 71)(6)
أح(ثي

له،"

(7)
سقط(8)وعملا""وأر(أد(،دي

أظ(.مى

2/1)"يةلكماا"(9) 2/1)"لكفايةا"(01).(47 52).

(11)
ثما""أر(:أخ@أ،أد(،ثي



الحديترؤايةصمةوالعشرودالشادسالتوع

@جم@-

فيتجهشئخه،منلاكتابه،منأتهظتهعلىوضحلبنفسه،كتاب

وروايته.كتابهفيإضلدحه

يحوزفإنهالمتن،أوالإشناد،بعضكتابهمندرسإذاكما

ذلكأنإلىنفسهوسكنتصخته،عرفإذاغيره،كتابمناسئتذراكه

حالوبيانهبعضهم،ومنعهالتحقيق،أهلقالهكذاالشاقصد،هو

منفيهشثماالحافظاستثباتفيالحكموهذاأؤلى،الزواية

حقضله،أوغئره،كتاب

شيخه،منلاكتابه،)منالسقطاي.أته(ظئهعلىوغلبنفسه،كتاب

)روايته(ليو(كتابهفي)إصلدحهحيئدفيتجه(
(1)

تقذمكماتحدلةعد

داودأبيعن

أوالإسنادبعصكتابهمندرسإذا)كما
(3)

أوألتقطع(المت@(

صحته(عرفإداضحيرهكتابمن)استدراكهلهيجوز()فإتهونحوهبلل،

أخذهيكونلأنبهووئق
)وسكنتئقةوهوشيخهعن

("
دلكأقإلىنفسه

لنئعيم@علهومقنالتحقيق(أ،ح/88/أهلأقالهكذاالشاقص@،هو

حقاد

نقلهمحعونما،معروفاكانن@بعضهم()ومنعه
(7)

أبيع@الخطيص
1أ@/قالهأؤدى(الزوايةحال)وبيانهماسيبنمحمد الخطيب@،/60

نقةكتاب(منفيهشكمالحافض@استتباتا)فيحابىالحكم()وهذا

غيره،)أ
(9)

1أط/حفضله(أو وعرهماوأحمد،لة،عواأبيصزويكما1،/15

.(51في(1)

أح(،من(3)
أظ(:في(4)

(5)
@ي

أط(:

(7)
لي

أد(،

سقط(9)
س

"
ية!.وار

السخ:دقيةوفي
وا."

ا

وأخأأد(،وفي"،ققطع
أوسكت،"

دقله"وأه(
عن

".

51)

(2)(667)

"

@قطع
"

2/1)الكماية،"(6) 53)

2/1)"الكماية"(8) 54).

.(2/3،739)"الكماية"(01)



لنواوياتمربشرحفىالراو@برت@

يشألأنجازعليه،أشئكلتمف@بوطةغيركلمةكتابهفيوجدفإن

يخبرونه.ماعلىويزويهابها،العلماءعنها

فيواثفقاأكثر،أواثئينعنعندهالحديثكانإذاالشابع:

الإشناد،فيجقعهمافلهالتفضد،دونالمغنى

أنويخس@
ئثتهمنيبي@

(1)
أوغيره(هارونبنيزيدفعلكما

ففي
أكتبه،للمبالكوفةعاصمألاهارود،لنيزيدحدثاأحمدمسند""

اللهعبدعنعاصم،عنبهفعرفتهول،يحدثشعبةفسمعت
أنسرجس.بن

"قال:سافرإذأكادكنىأدلهرسول

السفر"وعثاءمنبكأعوذإنياللهم

المسند""غيروفي
أنايزيد،عن

شعبةفيهوثئتنيعاصم،

فيدأودأ@فعلهبأسفلاثبتهمندونالتثبتآضلبينفإن
لسمه،"

"قال:حزفىبنالحكمحديثعق@

مهشيءفيثتتي
أصحابنا"لعص

أشكلتمضمبوطة)غيرالربيةغريبم@كلمة(كتابهفيوجد)فإن

فعلله،يخبرونه(ماعلىويرويهابها،العلماءعنهايسألأنجارعليه،
وغيرهماأحمد@أسحاقدلك

أمسلم،دنعفانعنالخطي@وروى
(8)

نىأنه
أد/الأخفث@إلىيحيء

1 الحديثعليهميعرضالسحووأضحابأ(/09
(9)

يغرله

الشيوخمنأكتر(أواتنينعنعندهالحديتكانإدا)الشابع
الإسناد()فيجمعهمأوجمعهما(فلهاللفصد،دونالمعنىفي)واتمقا

@ي
51)"

مرتة
"

سفط(2)
وأح(أط،،س

(5/82)أحمدأحرجه

عد
فيحميدبر

2/4)"الكفايةو")1/281(،"مسنده"

"يأس"أر(لي

(6)"
1داود"أليسق 0 9 61)

2/1)"الكماية" 5،61 57)

وأح(وأهأ،أر(،في
"،مسلمة"

كلط،وكلاهما"،سلمة"ةوأظ،أد،،ودي

منوالمت
"الكماية"

"أ.أ@@ي
2/1)"الكماية"(10)."الحدبلحو 5



الحديتبىوايةصفةوالعشزودلسادساالتوع
بري@ب

وفلدن،فلدنأنافيقول:أحدهمالقض@علىالحديثيسوقثغ

منونحوهفلان،أناقالا:أوقال،فلانلفض@هذاأولفلدن،والنفض@

بكرأبوتناكقوله:حسنة،عبارة"صحيحه"فيولمشلملعبارات،ا

خالدصأبوثنابكرأبوقالخالد،أبيعنكلدهماسعيدلموأبو

بكر.لأبيالنفض@أنفطاهرهالأغمش،

النفض@،فيوتقاربانوفل@فلدنأخبرنافقال:يخصقلمفإن

بالمغنى،الروايةازصعلىجازفلان،ثناقالا:

فلدنأنافيقول:)أحدهما،روايةلمض@(علىالحديتيسوق)ثغمسمين

فلدر(.لفض@هذاأولفلدن،واللفضدوفلان/

بمنالقؤلفعليخصأنوله

(1)
بعدفيقولله@اسهيأتيوأناللفظ،له

ما
العبارات(.منوتحوهفلان،أناكالا:أو)كال،تقدم:

)كقولهتقذممقاأ@صححسنة(عبارةصحيحها12("في)ولمسلم

1أ@/سعيد()وآبوشيبةأبيلنبكر(أبوثنا أبيعنأكلدهماالأشجأ،/61

ثانئاأعادهحيثفضلاهره(الأعم@تى،عنخالدأبوثنابكر:أبوقالخالد،

بكر(.لأبياللفضل)أق

العرأقي:قال
"
الأشجوأدلالثحديث،التصريحلبيانأعادهأنهحتملو

يصرخلم
"

(3)

هذالمطسعضأتىبلإليه،اللفظبنسبةأحدهمايخص(لم)فإن

أوالنمضد(فيوتقارباوفلدنفلدرأخبرنا")فقال:ألاخرلفظوبعض

مادودبالمعنى(الزوايةجوازعدىجازا،فلان،تنا)قالا:واحدوالمعى

يجوزها.لمإذا

الصلاح:@،/91أر/أبرقال
توبةوأبومسذدثا"داود:أبيوقول"

الشغ.داقيوليأط،،م@(1)
"

من
".

)3(ا
(270)والذكرةاالتضرةسرح

1حدلت(2) 0 91)



--،ول@3
النواويتقريبشرحفيالراوفىريبن@

كان@انبالمغنى،الزوايةجوازعلىبهبأسفلاتقاربالميقللمفإن

فقابلمصنفا،جماعةمنسمعواذاغيره،أوالبخاريبهعيبقد

فيحتمللفلدن،النفض@وقال:عنهم،رواهثغبعضهم،بأضلنشخته

ومنعه.زهجوا

"الأحوصأبوحذثناقالا:المصى،

فيكونالأول،قبيلمنيكودأديحتمل

الثالي،قبيلمنيكونأدختملوالمضى،فيتؤلةأبوويوافقهلمسدد،الثفظ
بالمغش.ع@همارواهبلحاصة،أحدهمالفظأورديكونثلا

"واحد"المعنى":(1)أمسلم(قولفييقربألاحتمالوهذاقال.

به(بأس)فل@@،أط/511/شبههولا)تقاربا(أيصايقل(لم)فإن

عيبقدكانوانبالمعنى،الزوايةجوار)علىأيضا
(3)

آوالبخاريبه

.(5غير

بأصلنسختهفقابل)مصنفا،كتاباجماعة(منسمع)واذا

المقابللفلدن(للفض@ا)وكال:كلهمعنهم(رواه)@غالباقيدودبعضهم(
أئهيدكرمضلنصهسمعهقدأوردهمالأنكالأول،جواره()فيحتملبأصله

طفطه
(4)

الآخرين،روأيةلكيفجةعندهعلملالأنه)منعه(يحتمل)و،
قالهالمغنى،موافقةعلىفيهأظلعفإنهسبق،ما@،أح/88/بخلافعنهايخبر

الصلاخ@اس

كدا
الجارةلإدنطر"سقأو@بئالسيوطيصقلملسقوهوالسح،@يعيوقع

الحد:معرصثيالصلاحاسعد
"ويهاداود،أليع@

فييقر@الاحتمالوهدا
حدنا"قوله.

"واحد..المحىإسمابمل،سوموسىإلراهم،بنمسلم

لالقانل
"

"

"صاح@مسلمبقلهاولمداود،ألوهوواحد"المعمى

الصحيح
قط"

كتابه،لي

أعلمواللهالفراهيدي،إلراهماسهوالصلاح؟اسعارةلمحيالمدكوروملم
"واظر

2داود"أليسس 6 5 91)

الصلاحاسمقدمة"
"(406)(3)

أح،ثي
ت@

"،لثظه"أظ،ثي
أح(.و@ي

"لمطهأر"

الصلاحاسمقد@ة"
"(406).



صفةلبشرود.والشادساالتوع
الحديتيةبىؤا

أنإلآصفته،أوشئخه،غيرنسبفييزيدأنلهليسالتامن:

ونحوه،فلان،ابنيعنيأوالفلاني،فلانابنهوفيقول:يمئزه

باقيفىاقتصرثغحديت،أؤلفيشئخهنسبشيخهذكرفإن

عنالخطيبحكىفقدنسبه،بعضآواشمه،علىالكتابأحاديث

الأؤل،عنمفصولةالأحاديث،تلكروايتهجوازالعلماءأكتر

ابنيعنييقول:أنالأؤلىبغضهم:وعنشيخه،شيخنسبمشتوفيا

وغيرهالمدينيبنعليوعنفلان،

الاحتمالنم@شيئايرجحولمالعراقيأيضاوحكاه

فيجماعةبنالبذروقال
الزويالمنهل"

"ة"

وهوآحر،تفصيلأيحتمل

1أ@/كانتفإنالالرق،إلىالنطر دويجز،لمم@تقلةبأحاديثمتاينة@،/61

فيتفاوتهاكاد
ضبطاختلافأولغات،أوألفاط

(2)

جار"
(3)

الإلسادرجالمسشيخه(ضصيرنس@فييزيدأنلهليس)النامن:

يميزهأد)إلألعصهعلىشيخهاقتصرحيثذلك،مدرخاصفته()أو

ونحوء(فلدر@،النلأيعنيأو"،الفلانيفلانابنهو")مئلا:فيقول(

وعيرهأحمدذلكفعلفيجوز،

اقتصرتغحديث،أؤل)فيبتمامهشيخه(نسبشيخهذكر)فإن

نسبه(.بعضأواسمه،علىالكتابأحاديثباقيفي

الآحاديتتلكروايتهجوازالللماءأكترعنالخطيبحكى)فقد

شيخه(.شيخنسبمستوفيا)الأؤلالحديثب(أد/901/عن(مفصولة

ابنيعني@يقول)أنأيضا@يه)الأؤلى(أنبعضهم()عنحكي)@أأ

لكرأيكثيخهوضحيره(المدينيبنعلي)عنحكي)ولفلان،((

(1)@

2)072،لدكرة!واالتصرةينرح 71)

(102)الروي،المنهل"(3)

أط،منمقط(5)

لعدها(2)
لي

"ضط@إد"ا@(

(2/35)"الكماية"(4)



-3\\!7 4@
النواويتقري@شرحفىفى4الراريبل@

بغضهم:وعنحذثه،فلانابنفلانأنشئخي:حذثنييقول:أنه

هو:وأؤلاهجائز،وكنهالخطيب،واستحنهفلان،ابنهوفلان،أنا

أنثغفلدن،ابنفلانأققوله:ثغفلدن،ابنيعنيأوفلدن،ابن

فضل.غيرمنبكمالهيذكره

الإشنادرجالبينونحوهقالبحذفالعادةجرتالتاسع:

بها،التفض@للقارئويئبغيخطا!

فلانابنفلددانشتخي،حذثني"يقول:أنهالحافظأالأصهاني

ابنهوفلدن،آتا")يقول:ألهبعضهم()عنحكي)ول.("حذنه

)واستحبه(فلدر"(.
(1)

)الخطيب(الأخيرهذاأي:
(2)

"،أن"لفظ؟لان

كماالإحازةفيقوماستعملها
تقدم

الضلاح:اسقال
ا،فلدنابن)لاهويقول:أنوأولاه(جائز()وكله"

)آنبعدهثغ(ا،فلانبنفلدن)أققوله.سعدهأتم(فالون،،النيعني"آو

"فصل(ضحيرمنبكمالهيدكره

الثيخأ:يذكرهلمإذاونحوهالسماعتاريخزيادةأيمنعتنبية
قال

@ي
"

":"الاقتراح
لمإذاالثماعتاريخيريدأنأيضاالممنوعومن

"أو"،فلانلقرأءة"يقول:أواشيخ،هيذ@

لمحيث"،فلانبتخريج
"يذكره

الإشنادرجالبينونحوه"قال"بحدفالعادةجرت)التاسع:

بها(.اللفضدللقارئ)وينبغياختصارا،خطا(

الصلاح.ابنعبارة
"القراءةحالذكرهمنبدولا"

(

ي
."واشحسنه"أط(

اخقترلاا"
سحوه(234)"

.(2/3،536)"الكفاية"

الصلاحاسمقدمة"
"(409).

الصلاحابرمقدمة"
"(409).



صفةوالجشزودالشادسالتوع
الحديثي!بىؤا

و
فلان،سقرئأوفلان،أخبركفلدن،علىقرئفيه:كانذا

وفىفلان/أخبرثله:قيلالأؤل:فيالقارئفليقلفلدن،ثنا

صالح،ثناكقوله:قال،لفظتكررذاوفلان،حذثناقال:الثاني:

بهمافليئفظخطا،إحداهمايحذفونفإنهمالشعبي،قالقال:

والطاهرأخطأ،فقدكنههذافيقالالقارئتركولوالقارئ،

الشماع.صخة

آو@فلدنأخبركفلدن،علىقرئ"أ،أ@/261/فيه:كان)وادا

اخبركلهقيل"الأؤل:فيالقارئفليقل"فلانثنافلدن،علىقرئ"

.("فلانحذتناقال:"التاني:وفيفلدن،،

الصلاح:أبنقال
"

حطا"لهضصزخاهداجاءقدأظ/611/1،و
(1)

لةقلث"دلافى":علىلرأت"أ(ر/29/@فييقالأرنبغيوقلت:

."فلانأخبرك

الحخاري-أيكقوده(-"اقالدفضدتكزر)وادا
سصالح()تنا"

حياد
(2)

")الشتعبيعامركال()قال:

(3
خطا(احداهمايحدفودفإنهم

)فليلفض@يظهر،فيماالأولىوهي
(@)

جميعا.القارئ(لهما

اقال"القارئترك)ولوزيادته:منالمصئفقال

كي
كقدكلههدا

دهجاءاحصازا،حائزالقولحذفلأنالسماع(صخةوالضناهرأخطأ،

ليأيصاالضلاحابنقالوكذأالعظيم،القران
لالأظصمعمرأ"فتاويه"

العراقي:قال
الدي@شها@العلامةوهوالعرلية،أئمةسعضكانوقد"

المرحللناللطيفعبد
(6)

التلفطالمحذثيناشترأطينكر
(7)

@
"قال"

@ي
أثاء

الصلاحاسمفد@ة"(1)
مي(2)(409)"

وأح(وأط(،أ@(،
حاد""

(3)"

الحخاريصحبح
"9 @يالم((71

"بلمطأ@(ا

(47)الصلاح!اسقاوى"(5)

(6)
@ي

ثىولرحمحهلصحص،وهو"،المرحل"وأط،1(،5
(3/30)"@عسهانطما@"

هاوغير

أح(@ى(7)
"اللمط"

و@ى
"

شرح
ال@

صره
للسلمط!""



@
أ@

لنواوياتقريبشرحفيالراو@برت@

بإشنادأحاديثعلىالم@ثتتملةوالأخزاءالتسخالعاشر:

كلاميبينالفضلهوالأصللأدإنكاره؟وحهماأدريوماالسحد،

خلافوالإضمارمضمر،@هويمصللموحيثبينهما،للتمييزالحتكلمين

"الأصل

حذلما"و"أحبرنا""لأنالظهور؟غايةفيذلكوجهقلت.
بمعنى

قال"

إذلا"،
(2)

"حدث"
بمعنى

نا"و""،قال"
بمعنى

فلان،حذثنا"فقوله.لنا"،"

لاد،(لا@قال"معساه"،فلانأحدلنا
(3)

وهدا"،فلانلنا@ح/98/1،قال

فيه.إشكاللاواصح

لبعضفعرضتهالطل@،أوأئلفيوأناالجوابهذاليظهروقد

سنينعشرلحوبعدرأيتهثمبالعربية،لجهلهلفهمهيهتدفلمالمدرسين
(4)

1أد/ينصركانوألهالإشلام،شيخعنمنقولا لمويرجحه،القولهذاأ،/10

الحمد.فللهلحظهعليهوقفت

أنه"لفظة:اللفظ:فيلاالخطفييحذفأمماتنبية

لاأيضاالخطفي@،أ@/261/يحذفمما
لي

ألفظ،الثمط،
()

"،أنه"

عطاءعنالبخاريكحديت
ثها"ةأيمالكبنأصسمعميمونة،أبيبن

"

فيحجرابنقال
"

لفطة":"شرحه
(7)

تحدف"أنه"
@ي

عرفا"الخط

بإسنادأحاديتعلىالمشتملة)والأجزاءالمشهورةالتسخ(العاشر:1

(3)

ا

(2)(252)"والدكرةالتسمرةشرح
وأح(:أر(،@ي

"ادا"

سقط
أح(@يومحلهأط،،م@

"مداه"

وأح(أط(،@ي
"

"سةعريى
سقط(5)

وأح،.أط(،من
"

1"البحاريصحيح 5 01)

أ،أحص
وير

"

السح.لاقيو@يالاري،،تح
لمط"

"

1/2)"الاريتجح 52).



صصهوالمشزودالشادسالتوع

الحديتبىؤاي!

الإشناديجددمنمنهمهريرة،أبىعنهمام،كنشخةواحد،

أوحديت،أؤلفىبهيكتفيمنومنهمأحوط،وهوحديث،

وبالإشناد،حديت:كلفيقائلدعليهالباقيويدرجمخلس،

سمعفمنالأغلب،وهو
بإشتاالأؤلغيرروايةفأرادهكذا

وغيره.يينيشفراال!إشحاقأبوومنعلأالأكترين،عند

يبين،أنطريقههذافعلى

كذآؤل

كلأؤل

وبه،آو

جازده

كنسخةواحد،
(1)

لنهقام(
عرالرزاقعبدروايةهزيرة(أبى)عنفنئه

)وهو@ها-حديت(كل)أؤلفيذكرهالإشناد(يجذدمن)منهم

فييوجدماوأكثرأحوط(-
لعصهم.وأوجهالقديمة؟لأصولا

)أومنهاحديث(أؤلفيبهيكتفيمن)ومنهم
(2)

مجلس(كلأول

الحديثبعدحديت(كذفيقائلدعليه،الباقى)ويدرجسماعهامن

وهو("وبه"أوأ"دشنال!)وبا"ؤللأا
كثر.لااغلب(لأا

سمع)فمن
مثردأالأؤل(صحيرروايةفأرادهكذا

(4)
)بإشنادهعه

،)(

لإسماعيليوامجى،واب@وكيع،منهمالأكترين()عنددلكلهجاز(

فيالواحدالمتنتقطيعسمثالةوهوعليه،المعطوفحكملهالمعطو@لأن

1أط/بإسنادهأبواب اوله.ليالمدكور@،/16

أهلكعص((7)أوغيره(الإسمراييتيإل@تحاق)أبولأستاذا)ومنعه(

تدلشاذلكرأواالحديث

أحس@الأؤلعلىوهوذلك،ويحكييبين(أنهذا@حريقه:)فعلى

(1)
@ي

"لسمحة"أ@(أر،،أد(،

(3)
لي

"أروله"وأط(أ@(،

(5)
لي

لساد"ل@"أر(."أد(

سقط(7)
أط(@

وأخ(ط(،@يأ(2)
و""

(4)
@ي

محسرا""أط(

(53)2/33،"الكماية@(6)

(410)الصلاحاالنمقدمة"(8)



-ءبر@ئم
رت@

لنواوياتقربشرحفيالراو؟ص

عنمغمر،أناالرزاق،عبدثنارافع،بنمحفدثنامشلم:كقول

منها:أحاديثوذكرهريرة،أبوحذثناماهذاقال:منبهبنهفام

الحديث،الجنة...،فيأحدك@امقعدأدنىإن"ب@:اللهرسولوقال

الكتابآخرالإشنادبعضإعادةوأفاالمؤنفين،منكثيزفعلهوكذا

الخلدف،هذايرفعفلد

منالرواية@يمشلم()كقؤل
هقام:ن@خة

تنارافع،بنمحمد)ثنا"

المشددة-الموحدةبكسرمنبه(-بنهفامعنمعمر،أتاالرزاق،عبد

عياللهرسولوقالمنها:أحاديتودكرهريرة،أبوحذثناماهدا)قال:

الحديت(الجتة...،فىأحدكممقعدأذنىإن"
(1)

المؤلفين(.منكتيرفعله)وكذاذلكلم@لمواطرد

أوليذكر@تارةمظردة،قاعدة(@/92أر/يسلكلمفإنهالسخاريوأما

حديث
(2)

الإشنادساقائديأ،أ@/361/الحديثعليهويعطفالم@حة،في

عنالزناد،أبوثناشعيبألااليماد،أبوثا"الطهارة:@يكقولهلأجله،

أثهالأعرح
أتههريرة،أباسمع

"@تقول:اللهرسولسمع
الآخروننحن

"الثابقون...
(4)

الذائم...الماءفيأحدكميبولنلا"وقال:
"

()

الحديث.

"دكره:قومعلى@أشكل
"الثابقون...الاخروننحن

الباب،هذافي

أرادوكأنهيريده،اثذيالحديثعلىيقتصروتارةدكرناه،ماإلامرأدهولي@

جائزالأفرينمنكلأأنبيان

المحذلشلعض(إعادة)واقا
(7)

الجزءأوالكتاب(آخر)الإشناد

عدالإشنادلكبذحديثكلإفراديمنعائذيالخلدف(هذايرفع)فلد

1مسلمأخرحه 3 0 1 1

وأح(أط(،@ي
"،شعةا

تصح@وهو

2الجاريأحرحه 381)

"اطر.

الاريقح
"(1/3 46).

"أر(.أ@(،أد(،@ي
."المحدفيمن

(2)

(5)

الحديت"أط(:ي

2البحاريأخرجه 3 9،1



الحدببىوايةصمةوالعشزودالسادسالنوع

أئواعها.أص@لىمنبالخةجازةواحتياطايفيدأتهإلأ

المتنآوكذا،تجتاللهرسولكقالالمتن،قدمإذاعشر:الحادي

يقول:تغكدا،مجصالتبيعنعمرابنعننافعكروىالإشناد،واخر

أرادفلومثصلد،وكانصخيثصل،حتىفلان،عنفلان،بهأخبرنا

فيهويئبغيبعضهم،فجؤزهالإشناد،جميعتقديمهكذاسمعهمن

بالمغنى.الزوايةعلىبناءبعض،علىالمتنبعضكتقديمخلدف،

الاختياطيميدأته)الآمها؟بواحدمتصلايقعلالكولهروايتها،

أنواعها(.أغلىمنبالعة)إجارةيتضفنو(

لملمنسماعهويفيدقلت:
(1)

أولايسمعه

)كقارلإشخاداعلى)المتن(ويلزااقدم(إذاعشر:لحادي)ا

1أد/كدا(لج@اللهرسول ؤآخزلمتنا)أوبعدهالإلساديذكرثثم@،/10

أعلىمنالإشناد(
(2)

تغكدا"،جملىالتبيعنعمرابنعننافعروى"@)

وكانصخقذمهأبمايتصل(حثى"،فلدنعنفلانبهأخبرنا"يقول:

أولا،لهيبدأبأنالإشناد(جميعتقديمهكداسمعهمنأراد

الفتمدمين.م@الحديثأهلأيدعضهم()فجؤرهالمتن@أأح/98/يدكرئم

فيالمصنفقال
"الإزساد":"

الصحيحوهو

الضلاح؟النقال
لعضكتغدي@اخلا@،)فيهيكونأن)وينبعي("

"فيهكالخلافأيبعص(علىالمتن

الخطيبفإن
(4)

بالمعنى()الزوايةمغعلى()بناءالمخعحكى@يه

جوازها.علىوالجوار

@ي
لا،"أر(.أخ(،أد(،

(411)الصلاح!اب@مفدمة"

لي
أعلاه،"أظ(.

(2/29)الكثاية!"



ص

برت@
النواويتقريبشرحفياو@@)ا

آخره:فيوقالآخربإشنادأتبعهثغبإشناد،حديتاروىولو
مئعه،فالأطهرلتاني،ابالإشنادالمئنروايةالشامعفأرادمتله،

هوو

بعصتقديمأ(أط/711/أدوالمرقممنوع،التخريحوهذا"ةال@لقينيقال

العطف،فيبالمقصودالإخلالإلىيؤدي@،ه/1/361بعضعلىالألفاط

السندبحلافذلك،ولحوالصمير،وعود
(1)

فيهحاز@لدلكبعضه،أوكله

"الخلافعلىيتخرجولم

انتهى.

ولمالضلاح،كالنالمصنفإليهاأشارعليهاالمبنيوالمسألةقلت:
عنفحكىباثالدلكالرامهرمزيعقدوقدعليها،بالكلامئفرداها

يغيرلمإداالجوارنفحرة،وأليبراهيم،وروعبيدة،والشعبي،الحسن،

"المصنف:

لالمؤخر".أرتباطللمقذميكنلمإذابهالقطعوينغي

فائدة
خزيمةأ:ابنعندالسندعلىالحديثأتقديم

الإسلام:سيخقال
"

ال@ندعلىالحديثتقديم
إذاخريمة،لابنيقع

وقدقال:السمد.يذكرالفراغبعدثمبه،ليبتدئمقال،فيهمنالسندفيكان

حزيمةابنصرح
(4)

منه،حليكود@يلاالوجهذلكعبرعلىرواهمنبأن

ي@بعيفحينئذ
أن

يمنع
بالمعنى"الروايةجؤزناولوهدا،

متنه،وحذفآخر(بإسنادأتبعه)ثغلهبإسناد(حديتاروى)ولو

إحالة
(6)

افأرادمتله،،أآخره:في)وكاللأولاالمشعلى
لذلكلشامع(

ا)بالإشنادلأولالمتن(اية)روامنه
لممنعه)فالأصئهرفقطلتاني(

هوو

كدا(1)
"،المحاسنو"أط(لي

لحلا@"النح@ةولي
الد"تقديم

(2)"

امحاسى
لاصطلاح

"(412)

(3)
ثي

والتأحر"المثدلم@يالمول"@)145(،"الثاصلالمحدت"
(4)"

4"حريمةاسصحيح 4 2/2)"الويةالكت"(5)(51 5

(6)
"أحاله"أز،أ@،،أد(،@ي



لحديتايةرواصمةلعشرود:والشادسالنوعا

متحقظا،لراوياكانإذامعين،وابنلثؤري،اوأجازهشعبة،قول

متلأحدهمروىإذاالعلماءمنجماعةوكانالأتفاضد،بينمميزا

الخطيبواختاركذا،متنهقبلهحديثمتلقال:ثغالإشناد،ذكرهذا

معين.وابنشغبةومنعهالتؤري،فأجازهنحوه،قالإذاوأفاهذا،

علىيصخولانحوه،"متله@بينمعينابنفزقالخطيب:قال

يتزمالحاكم:قالفزق،فلاجوازهاعلىفأفابالمغنى،الروايةمئع

أنيحلفلدنحوه،،و"مثله؟"بينيفزقأنالإتقان،منالحديثي

إذاإلأ"،مئلهيقول:،

لزاوياكانإدامعين،والنلثوري)اشميانوأجارء(شعبةقول

ومعاهالألفاض@(،لين)مميزاصابطافتحمضلا(
(2)

كذلكيكنلمإد

دكرهدا،متلأ،أر/39/أحدهمزوىإداالعلماءمنجماعة)وكان

الخطيبواختاركذاامتنهقبله،حديتمتل"قال:ثغالإسئناد،

(1هذ

()أقا،)وأ
)ومنعه"مثله"أيضا@لتوري(افأجازهنحوه؟،"كال.إذا

"وقال:شغبة(
@يالمنعمنأؤلىهوبل"،شكهو

معين()وابن"مئله"

فيجورهأيضا@اد
"مثله"

علىيصخنحوه؟و""لأمتلهبينمعينابنفزق"ةالخطيب)قال

("فرقفلاجوازهاعلىفأقابالمعنى،الروايةأ(أ@/461/مئع
(7)

الحاكم:()قال
أن)الإتقانوالضبطمن(الحديتي)يلزممماإن"

يحلفلدنحوه،(و""متله"بينيفرق
(8)

علمإدا(إلآ"متله"يقول:أن

(2/30)الكماية!"

وأح(أر(،لي
تصحي@ومو"،ومحماه"

.(2/332)الكفاية،1

سقط
وأخ(أط(،مى

سحوه(2/32)ية،لكماا"

@ي
وأح(وأط(،ه،،1

"لهيحلللا@

(2/30)"الكماية"(4)

ا@ر
.(2/332)الكماية!"



النواويتقري@شرحفيفىالرا،ريبت@

بمعناه.كانإذالأنحوه(ويحل:لمالنفضلفياتفغا

وذكرقال:ثغالمتن،وبعضالإشنادذكرإذاعشر:التاني

مثلهمنبالمتعأؤلىفهوبكماله،روايتهالسامعفأرادالحديت،

ونحوه.

عرفإذاالإشماعيلنيوأجازهإشحاق،أبوالأشتاذفمنعه

علىيقتصرأنوالاحتياطالحديث،ذلكوالشامعالمحدث

بكماله،ويسوقها،هكذوهولحديث/اوذكرقال/يقول:ثغلمذكور،ا

"بمعناه(كارإذانحوء"")يقول:أنويحل(النمض@،في)اتمقاأنهما

))ودكرقال-ث@االمتن،وبعضالإشنادذكراداعشر:التاني1

1أد/ا(لحديتا قالأويتمه،ولمأ،/11
"

وأضمر،"،الحديث"أو@"بطوله"

دكرأو
(2)

من(بالمنعأولىفهو)بكماله،عهروايته(الشامع)فأراد

1)لأمتدمسألة معإدالأنهالسابقة،("نحوهو"5
هاك،

مع
فيهاساققدأنه

فلأنآحر،بإكسادذلكقلالمتنجميع
يمنع

يقولم(@أط/711/هنا،
(3)

قوم.جزموبذلكأؤلى،بابمنالحديثبعضإلا

إذاالإشماعيلي)وأجارهلإشفرايينياإشحاق(أبوالأستاد)فمنعه

الحديت(ذلكوالشامعالمحذتعرف

وذكر""قال"يقول:ثغلمذكور،اعلىيقتصرأنلاحتياص@)واقال.

بكماله(.)ويسوقهكذا"،وتمامه"أولا(هكداوهو""،لحديتا

كانإد"فقال:كثيرأب@وفصل
علىذلكقبلإليهالمشارالحديثسمع

@يالشيح
فلا"وإلاجارعيرهأوالمخلسدلك

الصلاحاشمقدمةاطرا
العقغو"1(،40)"الرويالصنيلو"4(،41)"

"(1/388)

السخ.ولميماأط(،من
(3)و"."

ثي
أح(:أد،،

"
يبئ

2/2)"الكماية"الظر الصلاحاسمقدمة5(،ا6
"،414(4 15)

.(123)"الحديثعلوماخصار"



بىؤاي!مبمةلبشزودةوالشادساالتوع
لحدتا

لغفيماالقويةالإجازةبطريقأتهفالتخقيقإطلدقه،جؤزواذا

بالإجاز؟.إقرادهإلىيفتقرولاالشتخ،يذكره

قالتغيير:يجوزلاأتهالطاهرالشئخ:قالعشر:الثالث

يةالزواجارتوانعكسه،ولا@اللهرسولقالإلىوو،التبي

بهيختلفلالآتهجوازه-أغلمواللهوالضوابلاختلدفه،بالمغنى

حئبل،بنأحمدمذهبوهومغنى،ممنا

القوية(الإجارةأ،ح/09/@بطريقأتهفالتحقيق@نلدقه،جؤز!)وادا

أولهكؤنهمعلهدافجارالشيخ(يدكرهلم)فيماعديدةجهاتمنالأكيدة

بالإنجازة(.إفرادهإلىيفتقر)ولاعليهالباقيإذرأجسماغا

الضلاحاشال@تنتخ(قالعشر:)التالث
يثورلااته)الفاهر"

"الله-ج@رسولقال"إلى:"،كج@التبيقالتغيير:/1

(1)
وارعكسه.ولا

بالمعنى"(لزوايةاجارت

فيكانإذاأحمدوكان
"الكتا@:

المحذثوقال"،جم@هالتبيص

وكتبضرب@،ه/،1/61"،اللهرسول"
"الله-لمجمرشول"

(3)

الاختلافه(ذلكالصلاحابنوعلل
(@)

التيمعنىاحتلافأي:

دقطللعملإلهأوحيمنوالئيللتبلجغ،إليهأوحيمنالرسوللأدوالرسول،

د@لآنه(جوارهآعلم-للهوالضواب-)واالمصنفقال
اختل@

معاه
لقانله،القوللسةالمقصودإذمعنى(هنابهيختلصالاالأصلدي

الوصفينمنبكلحاصلوذلك

)وهو
(@)

ة@قالعه،صالحاللهسألهكماحنبل(لنأحمدمذهب

لي
@"المقدمة"

اليص
."كتناللهرسولع@إلىاا

الصلاحاب@مفدمة"
2/1)"الكماية1(3)(415)" 22).

الصلاحابنمقدمة"
)الموصعيى"وأح(أط(،في(5).(415)"

وأح(.وأط(،1(،5في
وهدا،لأ



=

لنواوياتصري@شرحفىالراو؟برت@

والخطيب.سلمة،بنوحفاد

حالبيانهفعليهالوهن،بغضسماعهفيكانإذاعشر:الزابع

ية،لزواا

اتباعاشتحبابعلىمخمولعنهتقدموما"بأسبهيكونلاأنأرص"
والخطيب(سلمة،بن)وحفاداللزومدوناللمظ

الثومعندالذعاءفيعاز@بنالمراءبحديثللمحأستدكوبعضهم
ائذيورسولكفقال:@كالثبيعلىنأعاده"أرسلتائذيونب@ك"ونيه.

"أرسلتالذيونببكلا،"دقال.أرسلت،

العراقي:قال
فيكانورئماتوقيفية،الأذكارألفاظلأفىفيه،دليلولا"

اللفظ
سر

أفىأرادولعلهلغحره،يحصللا
موضعفيالثفظشبينيجمع

"النوويقالهماوالصوابقال:وأحد.

البئقيني@،أز/39/قالوكذا
تغييريحورقيل:لو"حماعة.بنالبذروقال

"

البي
(6)

ولا"،الرسول"إلى"

"التبيعلىزائدامعنىالزسولفيأط/811/1،لأنبعد؟لماعكسهيحوز

الضحفأي:الوهن(لمجعضسماعهفيكانإذاعشر)الزابع

أكأن،وذلكالتدليس،مننوكاإكفالهفيفإنالزواية(حالبيانه)فعليه
(8)

أو(@أد/111/القراءة،وقتالشيخأوهويحدتأوأصل،عيرمنيسمع
التسميعكانأولحان،أومصحف،بقرأءةسمعأونسخ،أولؤم،حصل
لظر.فيهمنبخط

2/1)"يةلكثاا" 2/1)"بةلكماا"(2).(23 2،21 23).

2المحاريأحرحه 4 2ومسلم1(،4 7 1 0،1
لإيصاحواالخقد"

ا4(،2")"

(278)"والدكرهاقصر،شرح
"

لحدها(6)(416)الاصطلاحامحاسى
"ك@ع"وأح(أطأ،في

"

أح،منوسقط"،لأن"أط،في(8).(104)"الرويالمهل



الحديثبىؤايةمبمةوالبشرودالشادسالتوع

اكرة،المذفيحذثنافليقل:اكرة،الهذفيحفطهمنحذثهإذاومنه

اكرة،المذحالعنهمالحضلمنهمجماعةومنعالأئمة،فعلةكما

يذكرهما،آنفالآؤلىثقتين،أوومخروح،ثقةعنالحديثكانواذا

يخرم.ل@افيهماثقةعلىاقتصرفإن

)فليقلليهالتساهلهمالمداكرة(فيحفضلهمنحذثهإذا)ومنه

الأئمة(.فعلهأ،أ@/561/)كماونحوه("المذاكرةفيحذثنا"

ززعةوأليالمسارك،واسمهدي،كابنمنهم(جماعة)ومنع

خؤادالحفظولأن@يها،لشاهلهماكرة(المذحالعنهم)الحمل
(1)

لدلك،كتمهمم@إلايحمظونهماروايةمنجماعةوامتنع
أحمدسمهم

حنبل

)قخروح(لآحراو()لقة.أحدهمارجلينعن(الحديثكار)وادا

ع@)آو(عياش،أبيبنوأبادال@نانيثابتعنهيرويهمئلأ،لأس@كحديث

يدكرهلملأحدهحاشىءفيهيكونأنلحوازيدكرهما(أنفالأولى)تقتين،

الاخر.علىأحدهمالفظوحملالآخر،

الروايتير،ائثاقالظاهرلأنيحرم(لمفيهماثقةعلىاقتصر)فإن

م@أقلالنالييرالإسقاطومحدورلعيدلادرالاحتمالمندكروما

ا

أسقطرتماهدامثليرالحخاحب@مسلموكان"الخطيب

المخروحعركايةوآخر"؟"يقول:ئمال@قة،ويدكرالمجروح،

"فيهلا@ائدةالقولوهداقال.

لهبل"الئئقينيوقال
()

"الطرقتكثيرفائدة

(1)"

الراويلأحلاقالحامع
"(2/3 6"37)

الصلاحاسمقدمة"(2)
"(417)

.(418/2)"الكماية@(4)

الاصطلاحمحاس"(6)
"(417).

@ي(3)
أ@،

أط،في(5)

لعيد"لعيدلادر"



لنواوياتقربسرحلمحيالراو@ارلبل@

فروىاخر،منوبعضهلمشئخمنحديثبعضسمعذاو

جاز،الآخرعنوبعضهأحدهما،عنبعضهأنمبيناعنهماجملتة

يحتخفلدمئهما،أحدهماعنرواهكأتهمنهجزءكليصيرثغ

بشيء
عنأنمبيناجميعاذكرهماويجبمخروخ،فيهماكانإنمنه

بعضه.الآخروعنبعضه،أحدهما

(@/90أح/)من(الاخروبعضه(شيخ،منحديتبعضسمع)واذا

عنوبعضهآحدهما،عنبعضهآنمبيناعنهماجملتهفزوى)اخر،سيح

سمعهلمامميزغيرالآخر(
جزءكليصيرثغ)جاز،الآحرعنسيحكلمن

ب@ت@يءيحتجفلدمبهما،أحدهماعنرواهكاتهمنه،
فيهماكانادمنه

لأنهمجروح(
(1)

ما
جرءمن

(2)
المجروح.ذلكعنيكونأنجوروإلامه

عنأرفبينا)جميعا،حينئذدكرهما()ويج@
(3"

بعضه،آحدهما

ساكتادكرهمايجوزولابعضه(الآخروعن
أحدهماإسقاطولادلك،عن

ثقة.أوكانمجروحا

فيالإفكحديثدلكأمئلةومن
"

الصحيح
"

حيتالزفريروأيةص

"قال.

1ه/1وعلقمةالمسيب،بنوسعجدعروة،حدثني وقاص،ش(@/65

اللهوعبيد
أللهعبدبن

عنعتبة،بن
"قال:"،عائثة

طائفةقدوكل
من

لحديثأؤعىوأنابعص،(@أ@/811/فيبعضهمحديثودحلحديثها،

منبعضهم

4)

الحديثفذكر"بعض..

العراقي:قال
مئل@يشيوخهبعضأسقطالبخاريبأنأغترضوقد"

منالرقاقكتابفيفقالواحد،علىوأقتصرالفمورة،هذه
"

:"صحيحه

م@بنص@نعيمألو"
مجاهد،ثناذر،لنأعمرثناالحديث،هذا

(1)
أح(أد(،لي

"السحلق@ةوفيأ@(،مى(2)لأد""
خر"

(3)
ع@كادإد"أ@،لي

،"
أح(و@ي

عد"أد"

وأح(أط(،لعدها@ي(4)
"

4الحاريأخرجه(5)"حدب 1 4 11).

(6)
ص

"

"،المحاريصحيح
النسححجعوفي

"
منقلمسقوهوديار،،عصروض

أعلمواللهالعراقي.عدالصوا@علىلا@هوواليوطي،



الحديثرؤاي!صمةوالجشزودالستادسالتوع

بكبديلأعتمدكتإدهو،إلاإلهلااثذيالله"يقول.كانهريرةالاأن

الجوع...منالأرصعلى
الحديث"

الحديتكلأ@ايرادبغضهم،إشقاطهوإثماالمفتنعأنوالجوا@قال:

حذثقديكودحيئذلأئه)3(،)2(،لعضهمص
لمماسعضالمذكورص

لينإدافأفامنه،ي@معه
يسمعلمأنه

فعلكماالحديث،لعصإلامنه

كتابفيأ،/94أر/الحخاريبي@وقدبممتمع.لليسهناأد/211/1،البخاري

ثاأبو@يم،حذثا"فقال:نعيمأبيمنسمعهالذيالبعضالاستئذان

وحدثنا(ذر،بنأعمر
(4)

ذر،لنأعمرأناألته،عبدأنامقاتل،بنمحمد

دخلتقال.هريرةأليعنمجاهد،أنا
قدح،فيلئافوحدتخ@اللهرسولمع

هرأبا"فقال:
(6)

إلثيأفادعهمالصفةأهلالحق
قال:("

(7)

@دعوتهم،فأتيتهم

فدخلوا"لهمفأدنفاشتأذنوافأقحئوا
(8)

أنتهى.0

أدكره(الذينعيمأبيحديثبعفىهوفهذا
(9)

لقيةوأقاالرقاق،في

أخدهالبخاريأنفيحتملالحديث،
أوإحارة،أووجادة،نعيمأبيكتابم@

يئرولمغيره،أومقاتلبنمحفدإمالعيم،أبيغيرأخرشيحمنسمعه

/51ماصولكىبيان،غيرمنالحديثبعضاتصالعلىاقتصربلذلك،

1 وهيإلامنهقطحةأ،/66
اتيالقظعةإلالالتمماعمتصلةعيرلأنهامحتملة؟

باتصالها"الاستئذانفيصرح

6الخاريأحرجهأ( 4 5 "أرأ@ي(2)2،1
دعص

"

سفط(3
أط،س

س(4
@

الحاريصحح
عمرو،حدنا"الأصولولىافثححد"،و""

نا"

المحاريصحبحساه(
"لأصولاوفيالم@د"،و""

ديار"عووس

6)
ثي

."لأهريرةأد(.

"أطأفيالععفو@بنلبنمامحل(7

اد@م
"

6الخاريأحرحه(8 2 4 أط(منسقط(9)(61

والإبصاحالتفببد"(10
@ىالكلامهداعلىالحا@طنعليقوالطر(242)"

(11/2 88)



بعج*
النواويتقريبشرحكيفى4الرارلبل@

@

والجشرونالسابعالنع

المحدثآدابمعرفة

لشيم،اومحاسنالأخلدق،مكارميناسبشريف،الحديثعلم
نالرزقهومنعطيما،ختراحرمحرمهمنالاخرة،علوممنوهو

فضملدجسيما.

لمحذت(.اآدابمعرفةلعشرون:والسابعالتوع)ا

@سم،اللهرسولإلىالوصلةوهولاوكيفشريف(الحديث)علم

يقله،لمماإليهيسبأنعنوالذبوأفعاله،أقواله،تصحيحعنوالاحث

الإلمراء17(1@أساير@إسثمنذعوأ@ليؤ@"تعالىقولهتثسير@يقيلوقد

لأنومج@دغيرهلهمإماملالأنهذلك؟منأشرفمنقجةالحديثلأهلليس

المقهأماإليه،محتاحةالئزعةالعلومسائر
آولىفلأنالثفسير؟وأفا@واضح،

رهو.وأصحاسهبم@ونبيهعنلبتماتعالى-الله-كلامبهف@رما

ذلكصدوينا@رالشيم(ومحاسنالأخلاق/مكارم)يناسبعلموهو

الجملة.فيغيرهلحلافالمحضة،الآخرة(عدوممنأ(أصد/911/)وهو

أبن(الحسنآبوقال
(1)

"سبويه.
1أح/القبرعلمأرادمن / فعليه(91

الخئز(1علمأرادومنلأثر،،
(2)

"لرأيفعليه،

جسيما(فضمللىنالرزقهومنعطيما،خيراحرمحرمه،)من

"قال:حيثهكدغوتهيدخلأنهويكفيه
مقالتيسمعامرأاللهنضر

@يليمت(1)
أثتاهاوقدلأصول،ا

"فاطرترحمته،مصادرم@

5(،/2)الكير"الاريح

1/4)"الكمالطديبو"5(،2/5)"والنعديلالحرحو" 33)

(2)
وأخ(أط(،دي

"،لدسا"
والمثحتتصحي@،وكلهالحر"،"أر(.أ@(،أد،،ودي

م@
الكمالتهدبواالسير"،"

(3)"
1/4)"الكمالتهدب (7/11)اللاء"أعلامسبرو"5(،3



لمحذتاآدا@معرفةلمشرود.والشابعالتوعا

ج@لا

الذنيا،أغراضمنقلبهوتفهيرالتية،تضحيحصاحبهفعلى

"فوعاها...

@مرةوحههو@يإلاأحد،الحديثأهلم@ليس"عيية:بنسميانقال

"الحديثلهذا

"وقال؟

ياولتوناتذين"قال:خلثاؤك؟ومنقيل:."خلفائيارحماللهم

نيلظراارواهوشنتيأحاديثييروونبعدي،من
(3)

وغيره.

منمأخوذ"،المؤمنينبأمير"المحدثتلقيبوكأن
وقدالحديث،هذا

حماعة،بهلقب
ويخرهموالحخاريراهويه،وابنشفياد،منهم:

)وتفهيرخلاصها@النية(تصحيحب،أ@/661/صاحبه)فعلى

أغراضمنلمحلبه
(@)

سة(لريااأكحبسها،وأذنالذتيا(ا
()

وليكرولحوها،

لالئات.دالأعمالالله-يخفه؟رشولعنوالثئليغالحديثشرهمهأكبر

الثوري:سفيانقالوقد
حتىقالحدثا،ثالتأبيشلحبيبقلت"

تجيء
(6)

"النية

"،ليهليليى"لقال:حدثاشليم:بنسلأمالأحوصلأبيوقيل

(@أد/211/فقال:تؤجر،إنكله:فقالوا

لياولاعليئلاكفافالجوتوليتنيالكثيرالخيرئمثوني
(8)

زيد:برحمادوقال
فيالإشنادلذكرإدالله،أستغفر"

خيلاء"القنص
(9)

نخربحهتفدم

للح@122("الحدبتأصحا@سرت@

ديالطراليأحرحه
77/6/5)"الأرسط" 8 ديالهبنميوقال(46

"

/1)المحمع!

1 26):@
ا@"كدا@الدارفطيقالالهاسمي،عشىسعبسىبنأحمدوثيه

سعط(5)."أعراص"وأرأ.أد(،في
وأخ(أ؟أظس

"أ@(لحى
الماصلالمحدت)7(الحى".

(58الم"

"

الحامع
"(9)(6/113)للحط@"

اراويلأءقالحاء
"(338/1)



النواويتقري@شرحفيفى4الرابرل@

لإشماعه.فيهيتصذىانذيال@سنفيواختلف

سنأيفيله،جلسعنده،ماإلىاختيجمتىأتهوالضحيح

أوبهرم،التخليم@خشيإذاالتخديثعنيفسكأنويئبغيكان،

فقاللإشماعه(كيهيتصدى)آنيحس@اندي(الشنفي)واختلص

مختمع@،/94أر/وفيهاالكهولة،ائتهاءلأنهاالخمسين؟طعإذا"خلاد:أبن

الكمال،ومنتهىالاستواء،حدلأنها"الأربعشعندينكرولا

عزمينتهيوعندها
عقله،ويتوفروقوته،لإنسانا

"رأيهويجود

"وقال:عياصالقاضيذلكوأنكر

يتهلممنبعدهمفمنالسلفمنكم

لاماوالعلمالحديثم@ولئرالسن،هذاإلى
العزيز،عبدبنكعمريحصى،

وعثري@،ليصأبنللئاسمالكوجلسالئخعى،براهيموجبير،لنوسعيد

ربيعة،أخياء:وشيوخهمتوافرون،والثاسلسة،عسرةسبعابنوقيل

@لرفريوا

لنواولافع،
لا@أوكذلكوكيرهم،هزمز،بنوالمنكدر،ا

عي
عثرة،ثمانيالنوهوبدار،حذثوقدوالمتأخرين،المتقدمينصوأئمة

جزا"وهلمشعرة،وجههديوماالبخاريوحدث

عهيؤحذفيمنمحلهخلأدأبنقاله(@أط/911/ما"الضلاح.ابنوقال

الإشناد،(ألفجردالحديث
(3)

لافإثهالعلم،فيأ،أ@/761/براعةعيرمن

فإنهبراعة،عندهأماصالمذكور،ال@نعندإلاإشناده،لعلوإليهيحتاج

المذكور"الس@قبلعهيؤخذ
(4)

أقال:(
()

أيفيلهجلسعندهماإلىاحتيجمتىأته)والصحيح
سن

أوبهرم،التخليصدخشيإذاالتحديثعنيقسكأد

(353)لالماصلالمحدت"(1)

(3)
وأخ(أط(،دي

لمحرد"ا"
سقط(5)

أط(م@



تلمحذاادابمعرلمحةليشرو@واالشابعالتوع

يكح@؟

الناس.باختلافذلكويختلفعمى،أوخرف،

لسته،منه،أؤلىلهومنبحض@رةيحذتلاأناكأؤلىفصل:

مته،أؤلىفيهابلدفىيحذثأنيكر:وقيل:غئره،أوعتمه،أؤ

إليه،يزشدأنمنه،أزجحعنديعلمهمامنهطلبإذالهويئبغي

ألنوضبطهالتاس(باختلافدلكويختلفعمى،اوخرني،

"قال:بالئمانين،

بهأولىالقزآدويلاوةوالدكروالتسيح
"

لعدهاحذث@قدبأس،فلاالرأيمجتمعالعقل،ئابتيكنفإن

بنوسفل
اللهوعدسعد،

التابعشومنآخريرفيأؤفى،أليب@

لقاا
عهم:أتباومنآخرين،فيلشعبي،واهد،ومجاضي،

والك،ما

وابر

الكذالود"يخرفإنما"مالك:
(2)

التالعش:ومنحرام،برحكيمالصحابة.منالمائةبعدوحدث

ومضالنمري،
(3)

لقااوألوعرفة،بنالحسنبعدهم:
واالسغوي،سم

وغيرهم.والسلفيالطبري،الطيبأبو

لتحت،

شريك

لقاضي

منه،أؤلىهومنبحضرةب،ح/19/@يحذتألاالأؤلى)فصل:

متصلأ،سماعهأوسندا،أغلىيكونكانضحيره(أومه،عدأو،
ودي

ذلك.ونحوإجازة،هو

بشيءالم(.الشعبيبحصرةيتكتملاالثخعيإبراهيمكانفقد

منأبلغ)وقيل(:
منه(.أؤلىفيهاللدفييحذتأن)يكرهدلك

معين:بنيحيىقال@قد
"أحمقفهودلكفعلم@إن"

()

اليهايرشدأنمنهأرجحعنديعلمهمامنه،إدا@لبله)ويئبغي

الفاصلالمحدث"
"(354)

وأح(.أر(،ثي
"

ومن
".

1

الحامع
"(1/3 2

"

(208)الإلماع!

@

الحامع
1/3)للحط@" 20)



ع

التصيحة.فالذين

النواويتقربشرحفيلي4الراريصل@

التصيحة(.فالذين

قال
دي

"

الاقتراح
"

الضفةعدافيماالاشتواءعدهدايكودأنينعي

أفاالمرجحة،
1أد/يكونلأنالتماوتمع والأنزلعاميا،إشماذاالأعلىأ،/13

إليهالإرشاددييتوقففقدصالطعارف
فييكونقد@،أ@/761/لأنه"

ماعهالرواية
حللأ"يوجى

لاوبمكروه،لي@لأؤلىاحصرةالتحديثأنإطلاقالصوا@قلت.

العلماءاستمبطفقدالأؤلى(1خلاف
عسيفا..كادابيإن"حديث:من

الحديث
(4)

يفتونكانواالضحابةأدالعلمأهلسألتوقوله:"

بلدهوفي@سدهالبيعهدفي

محمدعقدوقد
سعد@يبن

"الظبقات"
()

بأسانيدوأخرحلذلك،باسا

أمنهم(أنالواقدي.فيها
(6)

بنالزحمنوعدوعليا،وعثمان،وعمر،لكر،أبا

ثابتلنوزلدح@ل،أ،أر/59/ومعادسكع@،ب@وأبيئعو@،

فيالسيهقيوروى
"

"المدحل
(8)

قالأنهعباس،ابرعنصحيحبسند

أدتهنعمم@ليسأوقال:شاهد؟وآنتأحدثةقاللنلسعيد

علمتكأخطأتفإنشاهدوألاتحذتأدعليك

كفاية(:فرضالسماعفيالمشتركينمنالاسماعأتنبية

ولوكفاية،فرضمنهمفالإسماعسماع،فيمثتركودجماعةكانإذا
طل@

أثمفيهانحصرفإنيألم،لمفامتحعأحدهمص@

(3)

5)

(7)

8)

الاقتراحو"أط،،@ي
ا"(2)صاظا"عار@ا""

لاقتراح
"(247).

سقط
6الححاريأحرحه(4)أ@(أد،،م@ 8 2 71).

سفط(6).(2/334)الكرى"الطفات"
وأح،أط،،من

"أط(لعدها@ي
اكاس

"جميهاللهرسولعهدعلىيثتود

"

وأح(.أط(،في(9)(373)الكمرى"الس@إلىالمدحل
"

حاصر"



االتوع
لمحدتاآداوومعرفةوالجشرورلسابع

فإنهالتية،صحيحغيرلكونهأحدتخديتمنيقتنعولا

انجره.جزيلمنتغيانشره،علىوليخرصصختها،يرجى

يرجى(فإنهالنية،صحيحضحيرلكونهأحدتحديتمنيمتنع)ولا

ذلك.بعد)صحتها(له

تمليه،ليهلاوماالحديثطلسا"ثاست.أليلنوحبيبمغمر،قال

بعد"اليةاللهرزق
(1)

معمروقال
ححىالعلمعليه@يأ@الله،لعيرالعلمليظل@الرجلإن"

"لئهيكود
(2)

النوريوقال
صألصلالناسفيكادما"

لقيلالحديت،طل@

"نيةإياهطلمهمفقال:نية،بغيريطلبونه

أأفيكادفقدأجره(جزيلمئتغيانشرهعلى)وليحرص
(@)

ال@ل@

حدثه،علىالناسيتالفمن
أط/021/1(الرسر.لنعروةمنهم

حديثوالعلمالحدبلثرفضلفيالواردةالأحاديثوص

1"الصحيحين"
0

ليبلغعني،ابلغوا
"الغابأ،ه/1/861الشاهد

()

"وحديث:
يزدأوشة،بهيقيئمواحدا،حديثاأمتيإلىأدىمن

(6)

به

"الجئةفلةبدعة،
(7)

@يالحاكمرواه
لأزلعي@ا"

سغد(ألاأدجمبألتهرشرلأمرسا"ذرأليع@الميهقيوحديث
(8)

على

التر"التاسو@ئمالمنكر،عنوئحهىسالمعزو@،نأمرأن
(9)

"أ(

الراويلأحلاقالحامع
"(08،)1"

2)772،"و@صلهالعلملادحامع وأحرح8(،7

نالتأبيسأنر@لعيمألو
ثي

(61/5)"الحلية"

2)"

2)772،"و@صلهالعلملادجامع (801)اداوىالأحلاقالحاءو"8(،7

سقط(4)(183)"الفاصلثالمح@"(3
أر(س

"وأظ(أر(،لي(6)نحريحهتقدمه(
يل،س

فيلعيمأبوأحرحه(7
مروكوهوالتيمييحىسإسماعلوليه(10/44)"الحلية"

8)
لي

أح(.وفيلايحه،،"أط(
ايعل@لا"

المدحل"(9
ا

13(258)للميهقي 6 -(16د/5)الممدلىأحمدالإمامأيضاوأحرحه0،1



بخ@@بر@-
لنواوياتقربشرحفيالراو؟رلبل@

أنالتخديث،مخلسحضورأرادإذالهويشتحمتفصل:

بوقابى.متمكناويخلسلحيته،ويسزحويتطيب،يتطفر،

يتطهر(أدالتحديتمجلسىحضورأرادادالهويستحب)فصل:

بغ@ل
(1)

معانيال@ابنذكرهكماوسستاك،ويتبخر،)ويتطيب(ووضوء
(2)

)بوقار(جلوسهفي)متمكنا(مخلسهصذرفيويخلس(لحيته)ويسزح

حديثأعظمأنأحث"@قال؟له،فقيلذلك،يفعل@الككانوقدوهية،

فييحذثأنيكرهوكانمتمكنا".طهارةعلىإلاأحدثولاجلى،اللهرسول
الميهقيأسندهقائم،وهوأوالظريق،

عنوأسند
علىإلاالأحاديثيقرألاأنيستح@كانلقد"قال:قتادة

"طهارة

طفر"غيرعلىيحدثواأديكرهونكانوا"قال:مرةبنضراروعن

فجلسمرضه،فيمضطجعوهوحديثعنسئلأنهالمسي@،النوص
أحذثأنكرهت"فقال.تتعن.لمألكوددتله:أ،/92أح/فقجلبه،وحذث

"مضطجعوأنابم@اللهرسولعن@،أد/311/

يميوهوحديثعنسئلالمباركابنأنالحارث:بربثروعن
"فقال:

هذالي@
"العنمتوقيرمن

"قال:مالكوعن

تحتصرالعئممجالر
(8)

والوقار".وال@كينةبالحشوع

@ي@اللهرسوللحديثالقارئقامإذاقيل:فقدلأحد،يقومأنويمره

(2)

(6)

(7)

@يوالدارمي
1/1)المقدمة 36).

"أد،@ي

"،لسل
"أط(و@ي

أو،لحل
(3)(27)والاسئملاء"الإملاءأد@"

6"لمدحلا" 9 51)(5)

"

1/4)"الراويلأحلاقالحاسع 0 8-4 09)

"

(8)(212/1)الجاء"

"

"المدخل

6لبيهقي 9 21)

"

6"المدحل 9 41)

"أط،.@ي

."تحتص



الضحدتآدا@معر@ةوالجشرودالشابعالنوع

ويفتتحكلهم،الحاضرينعلىويقبلزبره،صؤتهأحذرفعفإن
يئ،التبيعلىوالضلاةتعالى-،الله-بتحميدويختتمهمخلسه

القزانمنشيئاالضوتحسنقارئقراءةبعدبالحاليليقودعاء

بغضه.فهميفنعسزداالحديثيشردولاالعطيم،

حطيحةعليهيكتبفإلهلأحد،

ورحره،انتهرهأي:زلرة()2(أالمخلسأأفيضؤته(أحدرفع)فإر

يخايها"تعالى.اللهقال"قول:وأيضادلكيفعل@الك@،ه/1/861كانفقد

عندصوتةرفعلمن(2الححرات1أدنى،صحؤتفؤقاضونكنمنرفحوألااموأ"ألدي

صوتهفوقصوتهرفعفكأنماحديئه،
"

"ةنابتأليلنحببقالفقدكلهم(الحاضرينعلى)ويقبل

إد@

جميعا"(@أر/59/عليهميقبلأنالقومالرجلحدث)ذانةال@

لتحميدويختمهمخلسه)ويفتتح
()

علىوالضلاةتعالى،الله

منشيثاالضوتحسنقارئقراءةلعدبالحاليليقودعاءفيالتبي

العطيم(.القرآن

فيالحاكمروى@قد
"المستدرك"

أضحا@كانا(قال.سعيدأبيعن

1أط/ع@فهاللهرشول سورةوقرءواالعئمتذاكزوااجتمغواإذا@،/20
"

لعضه(فهم)يمنععحلاسردا(الحديتيشرد)ولا
(7)

زويكما

أتفهمأنأحب"ويقوليستعجللاكانأنهمالكعن
(8)

حديث

(1)
لي

سقط(2)."لخطيثة"أر(.1(،5أد(،
أط،س

لحاا"(3)
مع

1/4)للحطي@" لحاا"(4).(06
1/3)مع، 05)

(5)
لي

لحمد".@أظ(:

حدلنهمكادحلسواإداجميهالىأصحاوركاد"ولمطهالحا@1223(،أحرحه(6)

بحي
ماثيهولبىسورة،لقراءةرجلأبأمرأولمورةرحليقرأأدإلاالمقه،

رس

المصن@.إليه

لي(7)
لعضهم،ه،،1

(8)
ثي

@هموأح(!وأط(،أ@(،
"



لنواوياتقري@شرحفي3الراوبرت@

الحديث،لإقلاءمخلسعقدالعارفللثحذتيستحبفصل:

يبئغمتيفطامحصلامشتملياويتخذالرواية،مراتبأغلىفإته
الحفاض@.عادةعلىالجقعكترإذاعنه

"ك@هاللهرسول

هريرةأبوجلسقالعروةصالخاريحديثذلكفيالبيهقيوأورد

عائثةحخرةحح@إلى
صلاتهاقضتفلمايحدث،فحعلتصلي،وهي

لوحديثا،يحدثكادإثمابم@تالئبيإنوحديثه!هذاإلىتعجبألا"قالت.
"أحصاهالعادعده

عندلمظوفي

مسلم
كسزدكئمالحديثيئرديمنجم@4أدتهرسولإن"

عندلفطوفي

"القلولثتثهمهفضلأ،حديةكانإثحا"عقه:البيهقي

الحديث،لإملاءمخلسعقدالعارفللمحدتيستحب)فصل:

فيهوال@ماعالزواية(،مراتبأعدىفإته
(4)

وأقواها.التحملوحوهأحسر

@يوالحيهقيعدي-ابنروى
"

"المدخل
لنالصمدعبدئناطريقه-.من

ثناقالا:الدمشقيان،لسرلنومحمدالله،عبد
ألوثناعمار،سهشام

عنهل@بهالأشقعبنواللةرأيت"قال:الخياط،معرو@أ،أ@/961/الحظاب

"يدنيبينيكتحونهاوهمالأحاديثالاسعلىيملي
(5)

علىالجمعكثرإذاعنهيبلغمقيقضلا/محضلدمشتفليا)ويتخد

ديلحفاظ(اعادة
كماذلك،

وخلاثق.ووكيع،وشعبة،مالك،عنروي

عمرو(أبنرا@عحديثمنوالنسائيداودأبوروىوقد
(6)

رأيت"قال:

(1)"

"المدحل

1/3)لليهقي 92)

3ومسلم@8653(،الحاريأحرحه(2) 4 931).

(3)"

"المدحل

1/3)لليهقي وهو@ييعلى،أليطريقم@(92
4"مسده" 3 931)

(4)
"أر،@ي

وميه
"

(5)"

6/3)الكاملا 27).

سقط(6)
أخ(مس



التوعا
تلفحذاآدابمعرفةلبشرود:والشالع

جبم@ح

وعليئشفاء،لغلهعلىالضحىارتفعحي@لمىالاسيحطبعسيحلأاللهرسول

يعبرعنه
"

وفي
"

الصحيح
"

قالجمرةأ@يعن

"ألاس
(2)

ويرعتاساسسيرأترحمكنت"

أملى@قدم@ممل@مى@أكر،اثحدمستصل،يكفيلابحيثالجمعكثرفإر

لسعةمخلسهوكاد@يعار،رخةالكحيأ،أد/411/م@لمأبو

وأرسعورئح@عدهوحضريليه،ائديصاحهواحدكليبلعفستمليين،
(3)

التطارةسوىمحبرة،ألف

م@أكثرعليب@عاصممخلسيحصروكان
إلسارأل@ماثة

يزيدسثلحيثهارود،يزيدسكم@تمليبليذا،المستملييكونولا

"،أعدةبهحدثناا(فقال:حدي@عن
حالدأألاياالم@تملي@صاح

(6)
النعدة

"فقدتكأبر"له@قالمق؟
(7)

@،أح/29/

فيالمزيحكاهماالاشتملاء،فيوردمالطيفوم@
"

تهديه
"

ص

ب@عندان
@يالمسويشميادسيعقو@الحا@ظرأيتقال.المروريمحفد

لقلتالتوم،
"

1أط/وأمرنيلي،عفرقال:بك؟اللهفعلما @أحذثأنأ(/21
@ي

دحذثتالأرض(فيأحدثكنتكماالسماء،
@ي

الالعةالتتماء

1داودأبو 9 5 سوالساني1،،6
0االكرى" 7 9 1،4

"

الحاريصحيح
"4 4 0 51).(3)

@ي
أح(أد(،

وأرلجى""

ا

الحامع
"المحيهطالقاموساليء،اإلىبطرودالموموالطارة)2/35(،للح@"

ر()د@(508)

"

الحا@
"(56/2)

أح(م@وسفط"،لهثقال"أأطفيمكا@ا

الط"(8)"ثقدتكاسعدةأزأإثي
مع

"(2/66)

لقط(01)(32/334)الكمال!ئهدبإ
أح،مى

في(
الرالعةالسماء"الهدب،@



اتقري@شرحفيالراوليرلبل@
لنواوي

ومرتفعا،ويشتملي
لموتجههعلىلفطهتئليغوعليهقائما،لأ

إلأيشمعلممنوأفابغد،علىالشامعتفهيمالمشتمليوفائدة

وقدالحال،يبينأنإلأالمقلي،عنروايتهلهيجوزفلاالمبنغ،

بعدالتاس،الثشتمليويشتنصتلع@تئرين،واالزابعفيهذاتقذم

القرآن.منشيئاالضوتحسنقارئقراءة

بأقلاموكتبواجبريل،عليئواشتملىالملاثكةعليلاجتمع
(1)

الذهبمن

أحمدوعن
نعيجاءلفا"قال:التئتريجعمربن

(2)

سفيان،بنيعقوب

ثييحدثكأنهالنومفيرأيته
/51يستمليأر/69/1،وجريلالثابعة،السماء

1 "عليه@،/69

قدميه،علىكاتما()والاونحوهكرسيعلىمز@معا()ويشتمدى

أي.دفضله()تبليغوجوساالمستمليأيوعديه(لل@امعينأأبلغليكور

تغيير.عرم@وجهه()علىوأداؤهالمملي،

لتحققهبعد()علىالممليلمظالشامع(تفهيمالمستملي)وفائدة
(4)

إلآالمملي،عنروايتهلهيجوركلدالمبنغ،إلالمجسمعلممن
تقذوقدالحال،يبينأن

والعشرين(.)الزابعالوع)في(فيهبماهدا(م

احتيجحيثالمجلس،أهلةأيالتاس(المشتملي)ويشتنصت
للا@شنصات،

فمي
"

"الضحيحي@

جريرحديثص

()
له:قال@يختالنبيأن

لماالقزآن(منشيئاالضوتحسنقارئقراءة)لعد."الناساسمنصت"

وأخ(أ،أطلى(1)
"

"لالأ@لام
"أهأ@ى(2)

(4).(32/334)"الكحالتهدب"(3)
@ي

ليحققه"أر(.أح(،أد،،
السحلقيةوفيأط(،ص(5)

فيوالحديثحالر"،"
"

6"السحاري مسلمو"1(،2
"

1 1 81)
الحلي.جريرحدبثم@



تلمحذاآدا@معرفةلعشرون.والشابعالتوعا

@لجغاللهرسولعلىويصليتعالى-الله-ويخمديبسملثغ

ذكرتماأومن؟للمحذت:يقولثغفيه،الأتلغويتحزى

أشبهه.وماعنك،رضيأوالله؟رحمك

لمجررشولهعلىويصنيتعالىالله)ويحمدالم@تملييبسملى()تغ

منفيه(الأئدغويتحزى
والضلاة.الحمدألفاظ

فيالمصنفدكروقد
"الزوضة"

الخراسانيي@.منوجماعةالمتوئيعن

وقال:مريدهويكافئنعمه،يوافيحمدأددهالحمد"الحمد:ألفاظأبلعأن

يعتمددليللذلكليس"
(1)

"

وآحرالكا@،@اتحةلأتهالعالمين؟ربدثهالحمدلل"ال@ئقي@ي:وتال

دعوى
(3)

لينهما"الجمعفيسغيالحتة،أهل

فيولقل
"الروضة"

القحلاة:ألماظأبلعأر:()المروذيإثراهيمعن

"

ذكرهع@وغملالذاكرون،ذكرككلمامحمد،علىصلاللهثم

"الغافلون(1

ينبعيالديوالصوأبقال:ثثم
أن

يحزم
ماأللغهاأدله.

القهتمقولوا:"فقالعليك؟لصليكيفقالواحيثلأصحابهالئبي-سي@عقمه

إبراهبم،الوعلىإبراهيم،علىصتيتكمامحمد،@اوعلىفحتدعلىصل

@اوعلىإبراهيم،علىباركتكمامحمد،@اوعلىمحمد،علىوبارك

مجيد".حميذ)نكإبراهيم

1أ@/اللمحذت(الم@تملييقول()تغ / 1 ذكرت؟)من(المملي(70

رضيآوالله،)رحمكالأحاديثمنأي:دكرت؟(ما)أوالشيوخمنأي:

1أد/أشبهه(.وماعنك، ب(/14

أط(في(1)
"

(66-65/11)الطالي@،روضة@(2)مقمد""

(3)
لاصطلاحامحاص"(4)دعوات!"أز(لي

(364)ا

وأح(.وأط(،أر(،لي(5)
وريلمرا"

".

ليليست(6)
نوحهديوالظرأح(.أهأ،أد(،

الطالبنإعالة"دكره،و"دكريئ!،"
"

(342/4)شطامحمدالسسداسلكرلألي



ج@،
اتقري@سرحفيالرأو؟رلبت@

لنواوي

ويرفعالخطيب:قالوسنم،عليهصنىالتبيءطذكروكلما

صحابيابنكانفإنعليه،رضنىصحابياذكرواذاصوته،بها

هوبماالزوايةحالشيخهعلىالتناءتبالمحذويخسنص،@نقال:

الشلف،منجهاعاتفعلهكماأهله/

أكثمبنيحيىقال
(1)

"

أوالقضاء،للت"
(2"

والوزأرة،الفصاة،قصاء

ذكرتمنالم@تمليقولمثلبثيء@،أط/121/سررتماوكذا،وكدا

"الله؟رحمك

ذكر)وكلما
(")

وسنم(.)عليهالم@تمليمججصنى(التبي

أرضنىصحابيادكرواذا"أ(،صؤتهبهالأويرفعالخطيب.)قال

(@قال:صحابيابنكانفإنعليه(

الخطيصروىفقدالأئمة،علىيترحموكذأ
(7).

سليمادبنالربيعأن

الربيع.فقالل@به،يقل:ولمالثالعي،حذثكميوما:القارئلهقال
ولا"

"ل@مهيقال.حئىحز@

عنه(الرواية(حالشتخهعلىالتناءبالمحذت)ويخسنأ
(8)

)بما

الخولاني:مئلمأبيكقولالشلف(منجماعاتفعلهكماأهله،هو
"

مسلمبنعوفالأمينالحبيب
"

اللهحبيبحبيبةالصديق،شتالضديقة"منروقوكقول
(10)

"لممرأةا

وأخ،أط(،مي
"

"أكتم

"

ويه)772(،"الراويلأحلاقالحامع

"

.(277)"الراويقلأح@الحامع

كص
@يحاشيةلي

الممليأي"أأط
"

ا

"

.(297)"الراويلأحلاقالحاء

"

(300)"الراويلأحلاقالحا@ع

@يمسلمأحرحه
"

الصحيح
"1 0 4 3،1

"

اويالحلاقلا"الحامع
"(286).

القماةوقضاءالقضاءنلت"

"ز@لأقال.أط(.في@كالطا(6)

سقط(8)
أ@(.من

(10)
الله،حيةحيتهأح،:اثي



المحدتادا@معرفةواليشرودالسابعالتوع

@يع

أهم.فهولهمبالذعاءوليغتن

عنهيزويمنبذكربآسولا
آنمأوحزفة،أووضف،أوبلقب،

مقذماشيوخه،منجماعةإقلائهفييخمعأنويشتحمثبها،عرف

أرجحهم،

@هطعباساب@يعنيالبحر،"عطاء:وكقول
"

"شع@ة:وكقول

"أيوبالفقهاءسئدحذثني

وكيع:وكقول
"الحديثفيالمؤمنينأميرسفيادأ،أح/39/حذثنا"

أهم((أفهولهم،بالذعاء)وليعتن
(@)

مى
فيويجمعالمذكور،الئاء

بي@الثيخ
أللغفهووكيته،اسمه

()

إغطامهفي

لامناسمعلىالروايةيريقتصرلكن"@،أر/69/الخطيب:قال

شةعلىوكذاوحوهم،لليث،واومالك،ويون@،كأيوب،يشكل،
هومن

كابها،مشهور
لثوري،والئخعي،والشعبي،واحريج،بنواعونبن

لزهريوا
ذلك.ونحو"

يرويمنبدكربأس)ولا
كالأغمثىوصف()أوكغئدربلقب(عنه

كالحناطحزفة()أو
(8)

1ه/1علية،كابنأم()أو إذادلك،كرهنو@،/70

عيبه.لاتعريفهوقصدبها()عرف

من)جماعةعىالروايةإملائه(فييخمع)أنللمملي)ويشتحب(

غيره،أوسندبعلوأرجحهم()فقدماواحدشيخعلىيقتصرولاشيوخه(

عنإلايرويولا
أم@(ثقات

(9)

متدع.أوفاسقأوكذابدورشيوخه،

"مقدمةفيمسلمروى
صحيحه

"
الرخليكونلا"قال:مفديالنعى

(1)"

(286)الراوي!لأحلاقالحامع

(3)"

(287)الراويالأحلاقالحامع

(5)
ثي

أعطم،@أط(
(7)"

الراويلأحلاقالحاح
@،872(2 79)

لأكالحياط،.وأح(.أط،،في(8)

(286)الراويألأحلاقالحامع)2(ا

سقط(4)
أط،م@

(6)
@ي

@أظ(

عوفكاس
"

سقط(9)
وأط(.أر(،س



النواويتقريبشرحفيليالرا،تلىرلب

متنه،وقصرسنده،علدماويختارحديثا،شتخكلعنويروي

وضتطوفائدةعلومنفيهوماصخته،علىوينبهمنهوالمشتفاد

يفهمونه.لاوماعقولهم،تحملهلاماوليختنبمشكل،

مابكليحذثوهوإماما،
عنيحدثوهوإماما،الرجليكونولاسمع،

أحد"كل

من)ويختار(مخلسفيواحذاحديما(شيخكلعن)ويروي

سندهعلا)ماالاحاديث
(@)

الترغيب.أوالفقهفيوكادقئنه(وقصر

بنعليقال

يعادماسوىيومكليرللغري@مائةوظيفتما

أحادأوهشيميةشريكية
قصارجيادفقهيث

(3)

أوأالحديث،أي.صخته(عدىوينبهمنه،)المشتماديتحرى)و(
ح@ه،(

(4)

فيه)ماعلى)و،أ،أط/221/معلولاكانإفىعلتهأوصعمه،أو

ليوجلالة@حدؤ(من
السند،أوالحديث،في)وفائدة(لإشنادا

تاريخكتقديم
فيم@تتكل()وضبحدعندهإلايوجدلاوكولهشيخه،عنوانفرادهسماعه،
المتن.ديغامضمعنىأوكرب،أوالأشماء،

)وليتجنب(
()

تحفلهلا)ماالأحاديثص
لاوماعقولهم،

لمنالصفات،كأحاديثيفهمونه(
(6)

الخطأصعليهميؤمنلا
والوهم

والتجسيم.التشبيهفيوالوقوع
علي:قالفقد

"
1أد/تحبود / 1 الناسحدثواورسوله،اللهيكذبأن(15

الخاريرواهينكروفى".ماودعوايعردون،بما

مقد@ة"
ملم

"(16/1)

"

(101)"اراويقلأ@الحامع

أ9@(،)@ي
وليحتت"وأح(وأط(،

إسناده"أ@،.في(2)

سقط(4)
وأح،أط،،من

النسخدقيةوفيأظ،من(6)



الضحدتآدا@معرلمحةوالبشرودالشالعالتوع

ماواؤلاهابأسانيدها،واتشاداتونوادربحكاياتالإقلدءويختم

لأخلاق،اومكارملآدابوالزفدافي

ديالبيهقيوروى
"الثئع@"

@يةاللهرسولعنكربمعديسالمفدامعى

عليهمويثقيعزببماتحذثوهمفلارتجهم،عنالئاسحذئتمإذا"قال.
"

(1)

أقؤما(لمحذثأنتما"م@عود:ابنوقال
(2)

1أ@/ لاحدلاأ،/71

تبلغه
(3)

مسلمرواه."@تنةلحعضهمكارإلأعقولهم،
(@)

"الحطيب:قال
وماالرخصر،أحاديثللعوامروايةفيأيصاويجتص

"والإسرائيلياتالصحابة،بينشجر
()

لأثمةاكعادةبأسانيدها(واتشاداتوتوادربحكاياتالإملاء)ويختم

في

واشواالقلو@رؤحوا"قال:عليعنروأهبماالخطيبلهاستدل

طرفلها
(6)

"الحكمة

حديتكم،مرهاتواأشعاركم،منهاتوا"لأصحالهيقولالزفريوكان

"حمض@والقبمخة،الأذنفإن
(8)

هدالآخلاق(اومكارملآدا@،والزهد،افيما)وأولاهاأ
ورمر

اثد

المصنف(

1"الت" 1 7 6 9 سمط(2)1
أد،ص

السح.لفيةو@يأ@أس
(4)"يلعه"

@ي
(1/11)"المقدمة"

"

اراويلأحلاقالحامع
"(302)(6)

@
""أط

ق@
ل

و@

"

الراويلأحلاقالحامع
ونمام(316)"

لالداد"اكما@ملتملثإلهالأنراا

"

الراويلأحلاقالجامع
المخاحة،والمخة(316)"

نمحالىومي
ما@

مع،

ومع
وهوالحمصىلهيالديهوالحمصوالقدالماع،ليشهرةلهادلك

وراحعيؤلهمليماأ@اصواإداالفوم،أحمصبقالسادل@كالماكهةللإلللبات
1/4)"الهاية@ 24).

سقط
أز(.س



لأ@ح@
لنواوياتقري@شرحفىالراو@ريبت@

ببعضاشتعانالإقلدء،تخريجعناشتغلأوالمحدت،قصرواذا

وأتقنه.قابلهالإملدءفغواذاالحقاض@،

لالحديثالمغر@ةعنلقصورهالإملاءتخريحعنالمحذت(قصر)واذا

ببعضاستعانالإملدء،تخريجعناشتغل)أووجوههواختلا@وعلله،

يومقبلإملاءهايريدالتيالأحاديثتخريجفيالحقاض@(
فقدمخلسه،

فعله
(1)

السراجالقاسموأليلثرانبنالحسينكأبيجماعة
(3)(4)

ئقوخلا

مهفسدمالإضلاحوأتقنه(قابلهالإفلدءفئ)واذا

اأحالقلمبزيغ

المقابلة.@رعليالسابقثابتبنرورحديثوليهوطغيانه@،/93

الراقي:قال
هناكالصلاحأ(أر/79/اسرخصوقد"

ونهاولالزوايةلي

تقذم،ماعلىهذايحملأفىيخحتملها،ذلكيذكرولمثلالة،بشروط
حفطا!اليخإملاءم@والثخال@ماع،أصلمنالئسخدينالمرقوحتمل

أيفماالشيخمعهيإنماأيضاللإملاءالمقابلةولكن"قال:حؤانالحفظلأن

م@
"أصولهعلىلاحقطه،

(7)

عادتناجرتقلت:
1أط/وتحريرهالإملاءبتخريح ثثمكراسة،في(@/22

حفطا،نخلي
@

وذلكحررناهالذيالأصلعلىمعحاالممليقابلهنجزدا

(1)
دقله،."أ@(لي

محمدكاد(2)
الإملاءلهيحزحالفوارسأليل@

(3)
"أر(لي

الراحاس
"

له.يحزجالعدويحارمألوكاد(4)

(5)
عسانلنالحسي@ألوكادالصري،الهاشميالواحدعدبنعمرألوالقافيممطم

محمدوماعدسلهيحزح

بنأحمدكادليسالور،الرأيأصحاب@قيهالاسوائي

لهيحزحالأصهاليعلي

ك@أدإلىلمسهالإملاءيخرحررقويهأحمدسمحمدسالحس@ألووكان
@مره،

يحرحالبحداديالحطي@كاروأحيا،أحيائا،لهيحزحالحلالمحمدألوكادنم
له.

"وانطر

.(288)للحور"اراويلأحلاقالحامع

(6)
"(7)ديهوطعياله"أد(@ي

.(294)"والتدكرةالتصرةشرح

"حررئاه"أد(.في(8)



تلمحذاآدا@معرلمحةلبشرو@.وال@نالعاالتوع

1ه/1 درسالإملاءكانوقدالإتقان،غاية@،/71
إلىالضلاح،اسلعد

وسبعماثة،وتسعينلستلسةفافتتحهالعراقي،الفضلأبيالحافظأئامأواخر

وثمانمائة.لستلسةموتهلسةإلىمخلئماعرولضعةمجلسأربعمائةفأملى

أستمائة(وعثرين@ستلسةماتأنإلىولدهأملىثم
(1)

محلس

ا.وكسر

وخمسشئتي@لسةماتأدإلىحجرابنالإشلامسيخأملىثم
(2)

أكثر

من
مجلس.ألف

تسعدرسثثم
3)

لأمليثوسج@،نضشحةأؤل@ا@تتحتهسنة،عرة

احرى.خمسي@ثممخلسانمالن

عنالشينرلحديثواحذا؟يوفاإلاالأشبوعفييمليلاأنوينبغي

لهفقالحميس،يؤمكلفيالناسيدكرم@عودابنكادقال:وائلأبي

يوم،كلذكزتناأنكلوددنارحل:
منيضصيماإتةأما(@أد/511/فقال:

كسدهاللهرشولكادكماسالمؤعطة،أتخولكموإليأملكنم،أدأكرهأئيإلاذلك

علثحاالآمةمخافةبالمؤعظةيتخؤلنا

كلالناسحذ@"قال.عتاساسعنعكرمة،عنالسخاريوروى

هداالتاستملولامرأر،فثلاثأكثرتلإرفمزتين،أبيتفإنمرة،خمعة

القومتأتولاالقرآن،
()

ولكنحديثهم،عليهمفتقطعحديثفيوهم

يثشهونهوهمفحدثهمأمروكفماذاأنصت،
"

السحلقبةوديأط(،ص
"وشمانة"

وهو
المحال@،عدد"السنمانة"لأدعلط

(@826)تو@يررعةألودث@الولاة،تاريحسرلي@

لي
وحصينوس@ي@نسلسة"أد،

"

لي
"أط(

سيع!

7الخاريأخرحه 2وملم1(،0 8 2 11)

لحي
السحاري(6)"لأالاسأظ،

6 33 7،1



اتقربشرحكيالراوفىرلصت@
لنواوي

إلاوقته،ولاالإملاء،يومبتع@ينلأحدأطثرولم

يملوفىكانواوالخطيبمعاني،ال@وابنعساكر،كاس

@يفتحتهمصلاتها،
اعلىيدللحديثظفرتوقددلك،

يوم
فيالميهقيأخرحهماوهوالحمعة،

"الشعب"
عن

أ

خيرا(أيمليجلسئنمالعصر،صلى
(1)

يمسي،حتى
51/

"إسماعيلولدمننمانيةأعتقمفن

الحفاظغالبأن

بعدالجمعةيوم

عضربعدشتحباله

"فوغا:مرن@
من

1 أفضلكانأ،/72

أح،و@يحير"،على"أطأ.مي
"

خرا".يملي

3/2)أحمد 5لإسماد"اشع@وا2(،6 5 الحمعهدكرالحديتويى@ي(91



الحدبطا@ادا@معركةرواليشرثالتاصالموع

@

والعشرو@التامنالنوع

الحديتطالبادابمعرفة

النية،تضحيحعليهويجبمفزقة،جملمنهتقدمقد

ىإدبهالتوضلمنروالحذطلبه،فيتعالىدلهوالإخلاص

الذنيا،أغراض

الحديت(طال@آدابمعركةوالعشرورالتامن)التوع

النية،تصحيحعليهويح@مفزقةجملمنةتقذم)قد

اضكزاصالىبهالتوصلوالحدرصطلبه،فيتعالىلنهوالإخلدص
ا@)

ماحهوابنداودأصروىفقدالذنيا(،
قالقالفريرةأليحدبص

"جم@:أدثهرسول
إلايتعتفةلاتعالىاللهوجةبهيبتنىمماعلماتعلممن

عرضابهلئصيب
(3)

"أ4(.القيامةيؤمالجنةعرتيجدلمالذنيا،من

بنحمادوقال
ليما"مكراللهلع@رالحديثطبمن"سلمة.

الثوري:سقيانوقال
صأفصلهوعملأأ،أ@/321/أعلمما"

طل@

تعالى"اللهأرادلمنالحديث

الصلاخ@:أبنقال
"

إضلاحفيالوجوهأقربومن
@يهالنتة

زؤيناصما

(1)
ثي

وأخ(أ،أط
م@رقة"

"

دىكت@(2)
ماعهاسالححرلكعرصحمعلالمهملةأعراصقوله."أد(حاشه

ويلطال@ىلالمعحمة،يكودأرخملوكر،أوقلوحطامها
"

الحربحمراحعما@ىلموا@قهمنهماوالفمتعرضا"،"أر(إلاكلهاال@ح@ي(3)

3داودألو(4) 6 4 5ماحهواس1،،7 2 (338/2)وأحمد11،2

(5)"

اراويلأحلاقالحاح
"(1/85)

1للخطيب"الحديثأصحابشر@"(6) 5 9،)11 6 0،)11 6 11).



لنواوياتقري@شرحفيالراوفىبرت@

الأخلدقويشتعملوالتتسير،والتشديدالتوفيقتعالىاللهوي@سأل

إقكانه.ويغتنمتحصيلهفيجفدةليفرغث@أوالآداب،الجميلة

أبي
(1)

صالحين-عبدي@وكالاحفداد-بنجعفرأباسألأنهجيدبنعمرو

الضالحينذكرعندأنتروودألستمفقال:الحديث؟أكتبليةبأيله:فقال

@،أر/79/"الصالحينرأسجم@هاللهفرسولقال:نعم.قال:الرحمة؟تنزل

)ويسأل
(3"

لتسديد(والتوفيقاتعالىللهاأ،أح/49/
(4)

لذلك

)ويستعملعليهلإعالةواير(لتيس@)وا
(5)

صية.لرالآداب(والجميلةالأخلاقا

"الئبيل.عاصمألوقالفقد
أمورأغلىطلبفقدالحديثهذاطلبم@

"الناسخيريكورأدفيجبالذير،
(6)

إمكانه(ويغتنمتخصيله،فىجهدهليفرغ)ثغ

لثي
"

صحيح
"

ماعلىاحرص"مرفوعا:هريرةأبيحديثمنمسلم

واسنعنينفغك
(7)

تعجز"ولابالته

الجسمبراحةالعلميناللا"كحير.أبيبنيخيوقال
"

يطلبهصالعلمهذايطلبلا"الشالعي:وقال
(10)

وكىبالتملل
(11)

وخذمةالعيش،وضيقالنصبذلةطلسهمنولكن(@أ@/271/فيفلح،النفس

"أفلحالعنم

@ي
"ه(.@

اس
"

الصلاحابىمقدمة"(2)
"(428).

"،ونسال"وأط(أ@(،@ي
أح،وفي

"ولشأل"

سحاوى".بوالعدلالمصدإصالةلالمهملةالدبد"أدأحاشجةلى

أخ،أر(،ثي
"

"ليستعمل

"

ويه8(،1/7)"الراويلأحلاقالحامع
الدنيا".أمورأعلىطل@لقد"

"أ@(@ي

"واسش
2ملم(8) 6 6 4،1

1ملم 6 1 2/2)لأوالمتفقهالمميماو")202(،"الفاصلالمحدثوإ2،1 حامعوا5(،0
1/1)"وثصلهالعلملاد 8،21 83)

لمحوه.

أط(@ي(11)."طله"أظ(@ي

(196/1)"و@صلهالململيادجامعو")202(،"الماصلالمحدث"
بحوه



لحدتا@لالبآدابمعرفةلعشرود.والثامنالتوع

@@@

وشفرة،وعئها،إشنادا،بلدهشيوخأزجحمنبالشماعويتدأ

الحقاظعادةعلىفليزحلمهفاتهم،منفرغفإذاوغيره،ودينا،

لمبرزين.ا

ودينا،وشهرة،وعلضا،دا،إسنابلده،شيوخأرجحمنلشماعبا)ويبدأ

أنإلىوضحيره(
بئيءتفردفمنبأفرأدهم،ويبدأمنهم،يمرع

أولاعنهأخده

سائرإلى)فليزحل(أ،أد/611/عواليهموسماعمهماتهم(منفرغ)فإذا

المبززين(الحفاض@عادة)علىالبئداد
(1)

ذلك.قليرحلولا

علوتحصيلأحدهما:أمران.بالرحلةالمقصودفإن"الخطيب:قال

والثاني:السماع.وقدمالإسناد،
وألاسحنادةلهموالمذاكرةالحفاظ،لقاء

لائدة@لاكيره،فيومعدومينبلدهفيموحودينالأمرانكان

يرحلثئمللده،حديثفليحضلمنهما،كلفيموجودينأوالرحلة،في
"

"قال:
@

ذا
إلاالرواةمنللدهأحدا@ييتركفلاالزحلة،علىعزم

ورقة،صيعلعضهم:قالفقدقلت.نوالأحاديثمنتيسرماعنهويكف

شيخا"تضيعنولا

@العاطل،للصيتالشيوختكثيرالمرادلي@أقلت:
تحصيلالمرادلما

عندالفائدة
من

أكالت

فيالبيهقيرواةماالرحلةفيوالأصل
ديوالخطي@"المذحل"

"

الجامع
"

بناللهعبدع@
للعميقالاللهعبدبىجالرع@عقيل،بنمحمد

رخلي،عليهفشددتبعيرافابتعثأسمعه،لمك@اللهرشولعنحديث

كت@(1)
صالصالجىوالسل@الماثقيى،أيالمشددةالراءلكسر@أد(حاشية@ي

سخاويدولهمدم@الصحالة
"

وأخ@(.أظ،،في(2)
للدة،"

(3)"

الراويلأخلاقالحامع
"(2/2 2،32 تصر@.(24

أط(.سزبادة(4)



لنواوياتقريبشرحفيالرأو؟رل@ل@

اللهعبدفأتيتالشام،قدمت@،أط/321/شهزأوسرت
فقلتأنيس،بن

الله؟!عبدبنجالر:(1)أله،فقال@أتاه،الباب.علىجابرله.قلللبؤاب:

@قلت:ليفقالفأتاني
لوبهيطأفقامفأخبرهفرجعنعم،

(3)

لقيني،حتى

سمعتهعكبلغنيحديثفقلت:واعتنقته،فاعتحقني
فيلىجأدتهرسولمى

فقال:أسمعه.أنقبلأموتأوتموت،أن@خشيتأسمعه،لمالقصاص

"يقول.جم@هاللهرسولسمعت
الناس-لالأو-"ه/1/371العباداللهيحشر

ربهميناديهمثمشيء،معهملي@"قال.بهما؟ماقلنا.بهما".غزلاعراة

ينبغيلاالدتان،أناالملك،أناقرب:منيسمعهكمابعد،منيسمعةبصوت
لأحد

لأحدولاالجثة،يدخلأنالجنةأهلمن
(")

مظلمةعندهالتارأهلمن

منه،أتصهحتى
بهما؟كرلاعراةاللهناتيتما@كي@قلنا:."اللطمةحتى

"والسبئاتبالحسنات"قال

فيولصتهالحضرإلىفوسىبرحلةأيضماالبيهقيواستدك

الصحيح

وروي
(8)

اللهعبدلنواهبعنعباس،بنعياشطريقمنأيصا

علىالأنصارمنعشيروالئبيأضحابمنرجلقدمقال:المعادري

أخ(أط(،مى

لها.للمياقحاحةولاالسخبقيةليولشت"حاس؟"هاأط،@ي

أح(في
"لهلطالق"

أخ(.أ@(،ولي
أحد"،ولا"

ولأحد"."أر(وثي
3/4)أحمد"مسدا 2/2)"الراويلاخلاقالحامعوإ5(،9 2،52 أقفولم6(،2

ديعلبه
"

دلعلهللحيهقي،البهرى"الس@إلىالمدحل
الممقودالحرء@ى

@يعليهأفلم
"

كسالقه.ولعلهأيضا،البهرى،الس@إلىالمدخل

3الحاري 2 2 "أ@(أر(،في(8)(01
وروى"

@

ي
@أر(.أد(،

"،العامري
ودي

"أ@(.علىنسحة

"،المعامري

أط(.وفي
"

لماالمواثقوهوأح(،أ@(،صوالمثمت"الععا@ري
ومراحعالرحالكتفي ا

لئحريح



الحدتطال@ادا@معرلمحةوالج@رودالثاصالتوع

فيالتساهلعلىالشرهيخملهولا

لنمئملمة
يتيقط،ترللللقالوا.أيقطوه،@قال:لائفا،@ألماهقخلد،

لاقال:انزل.وقال:دهفرخبله،م@لمةدأيقطوافاعلأ،لستقال.

هل@قالدأتاه،عقسة،إلىفأرسلإليه،ليلحاحةعامرلنكقبةإلىترسل

"يقول.@لجرواللهرسولأ،أر/89/سمعت
عوفئعلىمسلفاب،أح/49/وجدمن

جم@هاللهرسولسمعتقدعقة@قالقبرها"؟منموءودةأحيافكاثمافسترة،

ذلكيقول

اللهعبدوسأل
بن

عمرأباهأحمد
رجلأيلرمأدلهترىالعلم،طل@

العلماءيهااتتيالمواصعإلىيرحلأنلهترىأوعنه،في@علمعده
(2)

المدية،وأهلوالضرير،الكوديي@،ع@يكتبيرحلقال.محهم؟ليسمع

يسمعهالاس@،أد/611/يثامومكة،

(3)

ممهم

معين:ابنوقال
أودكرزشدا،منهمتؤن@لاأزبحة"

)د(

رخلأأمنهم
(6)

ليي@
@ييرحلولاللده،

"الحدبطل@

أذهم:ب@إنجراهيموقال
صاللاءيدفعاللهإن"

لرحلةالأمةهده

"الحديثأصحاب

يحمله)ولا
(9)

لمحيالتساهل)على(@ه/1/371والحرصالشره(

17/3)الكبر"ثى@الطرالىأحرحه ولى3(،1
8/3)"لأوسطا" 04)

لي
وأخ(.وأمأ،وأر(،أد(،

لعلما"
"

أح(و@ىلسمعها،الاسامدأر(.،لى
"

دسمحهوالام
مهم

"

ماويطريحتر@أي
عد@

(502/2)"المهاية"

(5)(88)الحديت(طدفيالرحلة"
وعذ"."أز(@ي

ليبدله
وأح(أط(،

"

رجلمهم
"

@
2/2)الراوى"لأحلادالحاحو")04(،"الحدلتعلوممعرله 25)

لىالرحلهو")06(،الحدلت!أصحا@لاشر@
(90)الحدت!طد

@ي
وأخ(أ@أ،

."يحمنه@

الاس،امود



-

لنواوياتقريصشرحفيالرأوفى@لبن@

منيشمعهمايشتعملأنوينبغيشرومله،منبشيءفيخلالتحفل،

حقطه.وسببلحديثازكاةفذلكوالآداب،العباداتأحاديت

لاالسماعشهوةفإنالسابقة،شروطه(منبشىءفيخلالمحقل،
تنتهي،

لاالطبولهمة
1أط/يتعذرالتيكالبحاروالعلمتنقضي، كيلها،أ،/24

نيلها.ي@قطعلاالتيوالمعادد

"كشا@فيالمروريأخرح

العلم
الحبحا@،بنشعيبألنحدئاقال:"

قتادةعنشعيب،لنلكرألوعفيالكبير،عبدبنصالحعمي

عنهفأقللتالرياحيالعاليةأبوعلينزلالحححاب:لنلشعيبقلتقال:

"أرراقالرجالمنالسماعشعيب:فقالالحديث،

والآداب(العباداتأحاديتمنيسمعهمايشتغملأن)وينبعي

لشرقالفقدحفطه(وسببالحديتزكاة)فذلكالأعمالوفضائل

الحافي:
ماثتيئكلمنأغملوأالحديث،هدازكاةأذواالحديثأصحا@يا"

"أحاديثلخمسةحديث

الملائي.قي@برعمرووقال
للغكإدا"

غشي
الخيرمن

(3)

بهفاغمل

م@يمنمرةولو
"أهله

وكيع.أوقال
به(فاعملالحديثتحمطأنأردتإذا"

()

مجمع.بنإسحاعيلسإئراهيموقال
الحدلثحفظعلىنستعينكثا"

بهبالعمل
"

أحمدوقال
بي:مرحتىبه،عملتوقدإلاحديثاكتبتما"حنجل:ب@

"ملال@"(1)

"العالةألوعليكنزل"وفيه.4(،4/9)عديلاس

(2)"

1/1)"الراويلأحلاقالحامع ةاوأ@(أز(،في(3)(45

(4)"

1/1)"الراويلأحلاقالحامع 44)

أهله!مننك@مرةولو"بزيادة.أد(@يالعحارةهدهتكررت(5)
"أر(:وفى

له@اعمل

"أهلهستك@مرةولو

(6)"

العلميادحامع
"(7)لمعاه(2/11)"

1/4)الراوى"لأحلاقالحامع 31).



لحديتاطا@آدا@معرفةلعشرود:والثاصالتوعا

يسمعومنشيخهيعطمأنويتبغيفصل:
منفذلكمنه،

الاتتفاع،وأشبابالعلمإخلال

الحخاموأعطيتفاححجمتديازأ،طيةأباوأعطىاختجم،النبي-شيروأن

رادينا
(1)

يسمعومنشيحهيعفم)أدللظال@وينبغي()فصل
(3)

منه(

لهالانتصاع(وأسبابالعلمإنجلدلمنفدلك

لها@كماإبزاهيمنها@كثا"المغيرةقالوقد
(@)

الأمر"

مسدنيحىمرللضحذئينأوقرأحذارأيتما"الحخاري:وقال
"

تعلمونلمنتواصعوا"الحديث:وفي
(7)

"مة
(8)

مرلوغاالسيهقيرواه

"وقال:وضعفه،هريرةأليحديثم@

غمر".علىوقمهالصحيح

مئاليس"مرلوغا:الصامتبنعبادةحديثالبابوأورد@ي
لممن

ويرحمكبيرنا،يجل
1ه/1 لعالمنا"ويعرتصغيرنا،1،/74

(9)

أحمدرواه
(10)

وغيره.

"قالعتاسالنع@وأسند
هداعدكسدهاللهرشولعلمعامةوجدت

أنشئتولولاسه،فأقيلأحدهمسابلآتيكنتفإنالأنصار،منالحي

لدلكأشيكتولك@أدته-@ز،رسولصلقرأبتيليلأدنعليهلييؤذن

ف(1)
لكا@وصلحلأحمدسالإمامقرأوقدشيخناقال"أد(حاشية@ي

3الحى،
عافا،ال@راءهصسكت

صل@رأ@3
لملكلك@لملأسه@اعدردلك،

وعحمها!ملكهخىرقه،نص

(2)"

1/1)"الراويلأحلاقالحامع 44).(3)
ي

""أط

ص
".

(4)
أح(.لي

"(5)."لها@"

(78)اداوى"لأحلادالحاح

(6)"

1/1)"راويالأحلاقالحامع 83)(7)
ي

1"و@ح"أط
0

موا"ف

@يلطمرايارواه(8)
"لأوسطا"

كما@ي
لمجمعا"

"(1/1 29)

6لمدحل،ا)9(ا 7 1/2)لمسد،ا"(01)(41 57).



لنواوياتقربشرحكيالراوفىب@ت@

عليهيطولولارضاه،ويتحزىورنجحانه،شتخهجلالةويعتقد

يضمجره.بحيت

"نفسهطيب

بابهمحدثعلىدققتما"قال:سلامبنالقاسمعبيدأليع@وأكسد

اللهلقولقط،
(2)

"نهر"ضلإيمدل@إلهمنخرححتئص@أأ-رلؤ@تعالى.
(3)

ه،.الحجرات1

أ(أد/711/روىفقدغيره،علىورخحانه(شئخهجلدلة)ويغتقد

فيالخليلي
سمعت"قال:@،أر/89/القاضييوسفأبيصالإرشاد""

لأشتاذهيعر@لامنيقولون.@،أط/421/ال@لف
(@)

يفلحلا
"

يقمجره(بحيتعليهيطول)ولاسحطهويحذررضاه()ويتحزى

يحدتهبمايقحبل
(6)

ويحيلالأخلاق،ويفسدالأ@هام،يعئرالإضجارفإنله.

خالدأبيبنإشماعيلكان
خلقا،الناسأحسنمن

أ(أح/59/فلم

سيرينابنعنورولاخلقه.ساءحتىبهيزالوا
وقدحديث،عنرحلسألهأله

فقاليقومأدأرأد
"

"خلقمقمنيسزكماساءكأطقلمماكلفتيإرإلك"

"بالضلاحأشقال
أنذلكفاعلعلىويخشى

الانتفاعيحرم

قا@9ل:
المخلسطالإذاقال.أدهالزفريعنورويخا"

(8)

فيهللشيطانكان

"

6"المدحل 7 41).

"

6"المدحل 7 61).

لألمناد"،ا"وأظأأر،،@ي

2/5)د"لإرشاا" 70)

"،حدثه"أر(لي
و@ي

أد،

"محل@"أ@(ثي

(2)
لقوله"وأه،وأر(،أد(،دي

أخ،.و@ي
لإلساد"ا"

(7)

(9)

1

1/2)"الراويلأحلاقالحامع 1

الصلاحاشمقدمة"
"(430)



الحدبطا@ادا@معركةلجشرورواالتامنلنوع

ويئبغيشئتغاله،اوكئفيةفيه،يشتغلوماأموره،فيوليشتشره

فيهيقعلؤمكئمانهفإنغيره،إليهيرشدأنبسماعظفرإذاله

بركةمنفإقالائتفاع،عدمكاتمهعلىفيخافالطلبة،جهلة

يمن.ونشرهإفادته،الحديث

)وليستشرء
(1)

فيهيشتغل)مافيو(لهأتعرضاتتيأمورء(في

وكيفية
2)

ذلكفيلصحهالثخوعلىاشتغاله(

اليهيزشدانألشخلسماع(ظصر)إداللظالبأي:له()وينبعي

منغيره(
فيحا@القلبة/جهلةفيهيقع)لؤمعنهمكتمانه()فإنالطلة

قالكماافادته(الحديتبركةمنفإنالانتفاع،عدمكالمهعلى

يمق()ونشرهمالك

"@،أ@/471/معي@:ابنوقال
ال@الم@علىوكتملالحديثلخلمن

يفلحلمسماعهم
راهويهأ6(.دنإشحاققالوكذا"

"المبارك:ابنوقال
@يد@يموتأنإقابثلاث.ائئليبالعلمبخلمن

يتبعأوينسى،أوعلمة،
ال@لطاد"

فيالخطبوروى
تاصخواإخوالي"رفعةعتاسابنعنبسندهذلك

فيالزخلحيانةفإنلعضعا،لعصكميكتمولاالعئم،في
أشدعلمه،

من

فيخيانته
."ماله

القوا@يقللاأودأهل،ليسعمنالكتميحرمولا"الخطي@:قال

وإليه،ارشدإذا

(8)

عنما@لئحملدلكوعلىذلك،نحو
منالأئمة

5،1في(1)

أط،في(2)

(4)
لي

أط(،

المدخل،"(6)

المدخل"(7)
"

(8)
أرأ.لي

"أط،.رثىلأ،ولسنره"
سنره،.و

و@!"
المدحل"(3)

"

1/3)للهقي 51)

وأح(.
@

ينمي
لطا"(5)"

مع
1/2)اراوي!لأحلاق 40)

)1/0،3(لليهقي

1/3)للسيهقي 8/1)الأريىء،حيةو"0(،5 65)



=

اتقربشرحفيالراو؟ريبت@
لنواوي

التامالشعيمنوالكئرالحياءيمنعهأنمنالحذركلوليخذر

غيره.أوسن،أونسب،فيدونهمفنالعئموأخذوالتخصيل

في@تفيدخطأ،مغجبعليترذدلا"ةعميدةلأبيالحليلقالوقدالكتم

ويتحذكعلمامنك
(1"

عدوأ"به

التامالشعيمنوالكبرالحياءيمنعهأنمنالحدركل)وليحدر

مفنالعلموأخدوالتحصيل
(3)

غيره(أوسن،أونسب،فيدونه

ولاض@تخيالعغيناللا"قال.مجاهدعىالبخاريذكر@قد

ممنشكر
()

"

ء

"ل@ه.الخطا@بنعمروقال
دقوخهه،رقم@

(7)
"علمه

"عائثة:وقالت

أنالحياءيمسعهنيكنلمالأئصار،نساءالئساءنغم

"الدي@فييتفقهن

وكيعوقال
ينبللا"

(10)

عقنيكتبحتىالحديتأضحابم@الرجل

مثله،هووعم@فوقه،هو
"دونههووعمن

لادونههوعفنيكت@المساركالنأوكان
1

أط/521/فقال:له،فقيل

"أ،

ليتقعلمنجاتي@يهاأئتيالكلمةلعل
"

"قال.الأضمعيممىالبيه@وروى
التعليمذليختمللممن

(14)
ساعة،

وشحدك"أد(في(1)

(2)"

2/1)"الراويلأحلاقالحامع 4،95 4

(3)
"أط(@ي

هو"ممى

@كر"."أط(.في(5)

(7)
"رق"وأر(أط(،لي

(9)"

مسلمصحيح
"33 2،1

(11)"

2/2)"الراويلأحلاقالحامع و"1(،1

ك@رالماركاسوكاد"أط(ثيمكالها(12)
(13)1

2/2)"الراويلأحلاقالحامع 19)

شصرى.ا(

(4)
"أط(.لي

ممتح@ي
"

)6(ا
"(1/73)"الحاريصحيح

(8)"
1/1)الدارمياسى 12).

(10)
"أط،.لي

."ئحل

.(143)"و@ضلهالحلمدبحامع

أح(.مندرمتهاالدارةوسقطت"،اليهالة
"أط(في(14)

العلم



الحديتطابآدا@معركةوالعشرورالثامنالتوع

فىوقتهيضيعولابالمهغ،وليغتنشتخه،جفاءعلىوليضمبر

الكثرة.اسملمجزدالشيوخمنالاشتكتار

@يلقي
ألذأ"الجفلدل

لثلاث،لركهولالثلاث،العلمتتعلمألاقال:عمرأيضاصوروى

أت@ركهولاله،تاهيولاله،ترأئيولابه،لتماريتتعلملا
2)

منحياء

@،د/711/@"لجهالةرصاولافيه،زهادةولاطلبه،

فيوقتهئصيعولادبالضهغوليعتنشيخه،جصاءعلى)وليضبر

المجزدالشيوخأ،أ@/571/منالاشتكتار
دلكدإنوصيها،الكمرة(سم

شيء
تحته.طائللا

الصلاح:ابنأقال
منوليس"

كتتإداألم(حاتمأليقولدلك

@فقمش،
"دفتشحدثتذا

()

العرأقيقال
الفائدةاكتبأراد:كأئه"

حتىئؤحر،ولاسمعتها،مم@

أوسمره،أولموته،دلكلات@رتمالا؟،أمعنهللأخدأهلهوهلتنظر

أرادألهوئحتملحيئد،دمئشالعملأوالروأية،وقتكاددإذادلك،كير

وقتال@حعدمااشتيعا@أوائخخابه،وتركأر/99/1(الكتاب،اشتيعاب

الروايةحالفيهالظرويكونالتحمل،

يكودوقد"قال:
(6)

أظراله،وحفعالحدي@،طرقتكثيرال@حدثقصد

1/2)"المدحل" 78)

ثي
ح(وأأط(،

"

"

ل@لاتنجركهولالنلاتالعلميخعلم

براني
تركهولالهياهيولاله،

"

المدحل"
"(1/2 84)

"قالم@قولوأما"أط(.فيمكالها

الصلاحالنمقدمة"
"(431)

أح(وثييكود"،أو"أظ(.في
"
كود"و

ولاده،ليمارييتحلملا



@
"

لنواوياتقريبشرحفيالراولىلبت@،

ولابكماله،أوجزءكتاب،منلهيقعماوليشمعوليكتب

بحافضد.اشتعانعنهقصرفإنبنفسه،تولأهإلئهاختاجفإنيئتخب،

يقتصرأنيئبغيولافصل:

فيكئر
(1)

لهلأسولاسيوخهلذلك
نكتبلئملوحاتم:أ@قاللقد"

(2)

"عقلناهماوحهاستيىمنالحديث

أوليشمع(وليكتب،أ
(@)

ولابكماله،جزءاوكتابمنلهيقعما

شيءروايةإلىدلكبعداختاجفرلماينتخب(
انتخبه،فيمايكنلممنه

م

وقال:."ندمتإلاقط،عالمعلىأنتحبتما"المبارك:ابنقالوقد

"خجرقطمنتتيماحاءمن"

معيى.ابنوقال
لاالثسخوصاح@يندم،الانتخابصاح@"

يدم
"

وفيمكثزا،الثخلكونالانتخاب،إلىأي:يه(إداحماج)فإد
الإقامةطوليمكنهلاغريئا،الظابكونآو(@أح/59/عسرا،الزوأية

غبرهعديحدهلاومارواياته،منتكرروماعواليه،وانتخبشمسه()تولاه

)بحافض@(.عليه)اسمعار(مغر@تهلقلةعنه(قصرفإنأ

الصلاحالنقال
"

المنتخبةالأحاديثإلسادأولعلىالأصلفيويعلم

"ذلكنحوأوممدودة،بطاءأوممدودة،بصادأوأحمر،عريضخط

إليه.فيرجعالفرعذهابلاحتمالأوالمعارصة،لأجلالكشفسهولةوفائدته

الحديثمنيقتصر()آنللظال@ينبغي(ولاب،أ@/571/)فصل

ممكر""أ@(لى
ا

(30")"والدكرةالتصرةشرح

@

2/1)"الراويلأحلاقالحامع 56).

الصلاحاسمقدمة"
شصر@.(432)"

رخ،.ثي
"يكتب"

سقط
أح(.من

"

2/1)"الراويلأحلاقالحاي@ 87)



الموع
لحدتاطا@آدا@معركةوالبشرودلثاصا

وففمه.مغرفتهدونوكتبهسماعهعلى

به،غراوولخته،نيه،ومعاوفقهه،وضعفه،صخته،فتيتعزف

وكتابة،حفطامشكلها،بإتقانمغتنياذلك،كلمحققارجاله،وأشماء

ثغلنسائى،والترمذي،واداود،أبيسنن؟"ثغلصحيحين،لأامامقذ

ماثغمثله،يصنففلمعليه،وليخرصللبتهقي،الكبرى؟لاالشنن

وغيره.أحمدمسند؟"المسانيدمنث@أإليه،الحاجةتمس

لممهأتصقدفيكونوفهمه(معرفتهدونوكتبه،لسماصحه)على
أدعرم@

الحديثأهلعدادفيحصولولابطائل،يظمر

النبيل:عاصمألوقالوقد
رساسةدراية،للاالحديثيرالرياسة"

لدلة
(1)"21)

"الخطي@:قال

عدللتماع(@أط/521/الراويعلىالطلبةاجتماعهي

دلكلركةتعخلومعرفته،الحديثلمهمالطالبتميزفإذألسه؟علو

سبيبتهفي
"

ولعته،ليه.ومعاوكقهه،)وضعمه،وحسهصخته()فليتعرف

حمطامشكلهالإتقادمعتنيادلك،كلمحققارجاله،وأسماءواعراله،

تم)الضحيحين"والمعر@ةوالتمهموالضحطالسماعفيمقدما(وكتالة

)تمدحثاواسخزيمة،لنوالتسائي(والترمدي،واود،داأبي"سنن

لييصنص(فلمعليه،وليخرصسبتهقيالكبرىالشنن1
لاسه

دأهموالحوامع،المسانيد(منث@اإليه،الحاجةتمسما

)غيره(.المساليدسائريليهو(أحمدمسند"1/)المسانيد

الجوامعواهم
أ،أد/811/الأحكام،فيالمصنمةالكتبسائرثمالموطأ""

(1)
@ي

وأح(.وأط،،وأه(،د(،أ
"ندلة@

2/1)ارواي،لأخلاقلحامعاو")352(،"الماصلالمحدت)2(ا 81)

(3)"

الراويلأحلاقالحامع
"(2/1 81)(4)

لي
"الكيرال@"أأط



ءكا؟@لاء
لنواوياتقربشرحكىالراو@رلصل@

لأتاريخ،الاشماءومنالذارققني،وكتابكتابه،العللمنثغ

لأشماءاضتص@ومنحاتم،أبيابنوكتابخئتمة،أبيوابنلبخاري،ا

وليكنوشروحه،الحديتضصريببكتبوليعتنماكولا،ابنكتاب

المغرفة.أهلويباحثبمحفوظه،وليذاكرشأنه،منالإتقان

وابنالرزاق،وعبدمنصور،بنوسعيدعروبة،أليوألنجريج،أب@ككتاب

وغيرهمشيجة،أبي

الذاركقني(.)وكتابأحمدأي:كتابه()العللكتبمن()تغ

")و،لكير"ا"("لبخارياتاريخ"لأشماء)اكتب)ومن(

تاريح
)ابن"

فيحاتم(آبيابنوكتا@ختتمة،أبي
"

والتعديلالجرح

ماكولا(.ابنكتابالأشقاء،)صنصدكت)ومن(

لكتب)وليغتن
(1)

و(لحديتاغري@
(2)

أي.)شروحه(كتب

كلمايكونبأنشأنه(منالإتقان
مر

له

كلمةأومشكل،اسم

قله.وأودعهاعنها،لحثكريبة

مهدي:أ@/671/11ابنقالوقد
"الإتقانالحفظ"

علىتعينالمذاكرةفإنالمغرفة(أهلويباحتبمحفوظه،)وليذاكر
مه.واد

"يذرستفعلواإلاالحديث،هذأتذاكروا"ةطالبأيلنعليقال

مسعود:ابنوقال
"مذاكرتهحياتهلإنلحديث،ا@،/99أر/تداكروأ"

()

"ليلةإحياءمنخيرساعة،العلممذاكرة"عثاس.ابنوقال

(1)
وأح(أ،أطلي

"لكتا@"
(2)

وأح،أط(،@ي
"

وم@
"

1/3)للميهتيالمدحل(3) (9/4)"الحليةو"6(،7

(4)"

الدارميس@
"6 2 5/2)"ةش@أبياسمصس@و"1(،6 1/2)"المدحلو"5(،8 88).

(5)"
الدارميس

"9 1/2)"المدحلو"6(،11 88).

(6)"

1/3)"المدحل 05)



لحدتا@الصآدابمعركةوالمشرونالثامنالتوع

وليغتنلة،تأفلإذاوالتضنيفبالتخريجوليشتغلفصل:

فييمهرفقنماواضحا،متقنامشكله،وبيانشزحهفيبالثصنيف

ا.صتيفعللممنالحديثعئم

القرآد"قراءةمنأ@صلالحديث،مذاكرة"الخذري:سعيدألووقال
(1)

"المداكرةوقلةالئسيادالعئمآ@ة"الزفري.وقال
(2)

رواها
(3)

الهقي

في
."المدخل"

فميقليلأ،قليلألالتدريجلهحثظهوليكن
"

الضحيح
منخذوا"."

"تطيقونماالأعمال

"الزفري:وقال
@جملة،@اتهجملة،العلمطلبمن

العئمئذركتما
"وحديثانحديث

وليشتعل)فصل:
(6"

إليهمادزاله(تأفلإداوالتصنيصبالتخريح

كقلماواصخا.متقتامشكلهوبيارشرحه،فيبالتصنيف)وليعتن

يمهر
(7)

هدا(.يمعللممنالحديتعلمفي

وعوامصه،علىويقفالحديث،دييتمهرلاا(الخطي@:قال
@

ير

1أط/فوائده،منالخفي / 1 لعصهوصتمفتثتئهوأت@فتفرقه،جمعمنإلا2،6

دكيوالحمظ،ويثبتالنفس،يقويمماذلكفإنبعض،إلى
ويئنحذالقد،

صحوسلمتتمه،اويكش@د،لياا1،/96أح/ويجيدللسان،اطوسئ@لظحع،ا

الثاعر.قالكماالذهر،آخرإلىويخلدهالذكر،جميلأيضاكمسبوالفئتبس،

المدحل"(1)
"(1/3 06)

(2)"
الدارميلن

"1 11 المدحلو"6،2
"(1/2 93)

وأخ،وأ@(،وأر(،أد(،في(3)
هما،روا"

8الحاريأحرجه(4) 5 6 11)(5)"

الراويلأحلاىالحامع
"(1/2 32)

لي(6)
وأح(وأط(،أ@(،@ى(7)وشنل،."أه(.

ا
نمش@!

لي(8)
وأخ(.أ@(،

مثته،@



النواويلقربشرحكى@الرا،رلبل@

تضمنيفهأتجودهما:ص@ريقتان،الحديثتضنيففيوللعلماء

فيه،حضرهمابابكلفيفيذكرالأئواب،على

بأموالبأمواتاينحقوالجهلذكرهمالعنمقوميموت
(1)

"يقولشيوحالعصوكارقال:
التسح،قلمفليكسرالمائدةأرادمن

التخريجقلموليأخذ
""

المصمفوقال
@ي

"

أعلى(يطلعبالتصمي@":"المهذبشرح
(3)

حقائق

1أ@/كثرةإلىيضطرهلأنهمحه؟ويثبتودقائقهالعلوم التفتيش،@،/76

لأئمة،اكلاممختل@علىلاطلاعواوالمراحعة،والتحقيق،والمطالعة،

م@وواضحهومتفقه
مشكله

وماركيكه،منوحرلهضعيفه،م@وصحيحه

المختهد"لصمةالمحققيتصفوبهغيره،منفيهاعتراصلا

الزبيع.قال
"

لاهتمامهبليل،لائفاولابنهار،آكلأالشافعيأرلم

بالتصسيف

عيرها

)طريقتان(وحمعهالحديت(تصنيففي)وللعلماء

أوونحوها،الئتةكالكتبالفقهية،الألواب(علىتصنيفهأجودهما:أ
"الإيمانكشعب"،

لهوالنثور"البعثو"للبيهقي
@،أد/811/ذلك.وعير

حكمه،علىيدلمما)فيه(وردمماحضره(مابابكلكي)فيذكر

الجميعجمعدإنحسن،أوصخ،ماعلىيقتصرأدوالأولىنميا،أو
الضعي@علة

أر(@ي

"

الحامع
سقط

من

أط(@ي

"نقهاثاود

أد(،@ي

أ@(لي

"

"،كأمواتأجاءيحعل
وجه.وله"بأمواتأحياءيلحق"أط(و@ي

2/2)"اويا@قيلاح@ شصر@(80

أخ(وأ@(،ود(،أ
"

أح(وديوحقائقها،،العلومدقالقعلىيطلع
"

العلومددائقعلىيطلع

وأخ،
"شكلها

د"طريقا"

ا"(6)
لمحموع

(1/56)ويللو"



الحدتطال@آدابمعرلمحةواليشرودالتامنالتوع

المسانيد.علىتضشيفهوالثانية:

صحيحهحديته،منعندهماصحابيكلترجمةفىفيخمع

فيبدآالقبائل.أوالحروف،علىيرتبهأنلههذاوعلىوضعيفه،

الىنسبافالأقربالأقربثغهاشم،ببني

حدة.علىمسدكلالمسانيد(عدىتصنيمه)والثانية:

الدارقظني.قال
مسنذاصس@منأول"

شنعيم
حضاد"

الحطي@قال
"

أسدصنفوقد"
موسىبن

سمأكرصوكادفسخذا،

لسقهيكود-أدفيحتصلسماكا.وأقدمسئا،
في

"أ2(.حداته

الحاكم:وقال
الإسلامليالزحالتراحمعلىالمسندصتفمنأؤل"

اللهغميد
الظيالسيداودوأبوالعسمي،موسىب@

"
(3)

لوعليما@يهلقذموقد

عدي:ابر
صأؤلالحمالييحيىإنيقال"

المسدصث@

مىوأؤل@سدد،لالبصرةالمسخدصثفمنوأوللالكوفة،
المسمدص@ف

لمصر
1أر/أسد موتا"وأ@دمقحلهماوأسداللة،أ(/00

لنعليعنالعقيليوقال
الحماييحيىسمعت"العزيز:عد

)د(

لاي@ئول.

حمعم@أؤللألييخسدولي،@مف!فيئ،الكوفةأهلكلامتسمعوا
المسمد"

)فيخمع
(7)

حديتهصنعندهماأ(أ@/771/صحاليكلترجمةفى

@يالحرو@(علىيرتبهأنلههداوعلى)وضعيفه،وحسنهصحيحه(

)أو(تاولا@،أط/621/ألسهلوهوالطبراني،فعلكماالضحالة،أسماء

الىنسبافالآقربالأقربتغهاشم،لبنيفيبدأالقبائل/1على

(1)"

ا@وآدا@اراويلأحلاقالحامع
@

"(2/2 90)

(2)@

الراويلأحلاقالحامع
"(2/2 الإكليلإلىالمدحل"(3)(90

"(30)

ليالكامل@(4)
(239/7)عديلاس"الرحالصعماء

(5)
دي

رأخ،أ@(،وأر(،أد(،
لحاا"

لي
"

الحقيليصسماء"(6)
"2 0 4 دي(7)6،1

"وأ@(وأرأ،أد(،

ليخمع
"



ج@ماجمبم
3الراريبت@ النواويتمريبشرحفى4

ثمبدر،أهلث@افبالعشرة،لشوابق،اعلىأوجمى،اللهرسول

الضحابة،أصاغرثغالفتح،وبينبينهاالمهاجرينثغالحديبية،

بأنمعللا،تضشيفهأحسنهومنالمؤمنين،بأفهاتبادئاالتساء،ثغ

رواته.واختلدفلمطرقهبابأوحديث،كلفييخمع

كمالكاتفراده،علىشتخكلالشتيوخ،حديثأيضاويخمعون

هما،ضصيرووسفيان،

@يلشوابق(اعلىأو@للهارسول
أهل)لغيبدأ،)فبالعشرة(لإسلاما

أسلمم@ثثمالفتح(.ولينبينهاالمهاجرينت@االحديبية،)تغتذر(،

الالميل.وأبييريد،لنكالسائبسنا،الصحابة(أصاغر)@غالفتح.يوم

المؤمنين(.بأمهاتلادتاالتساء،)تغ

الضلاح:ابنقال
"أحسنوهدأ"

بأن)معنلاالحديثأي:)تصنيفه(التصيفأي:احسنه()ومن

المعللمعرفةفإدرواته(واختلدفطرقه،با@اوحديتكلفييخمع
(2)

صم@فوقدتاوله،ليسهلالأئواب،علىجعلهوالأؤلىالحديث.ألواعأحل

شيمةسيعقوب
3)

"قل.يتمدلممعللا"مسنده"

يتممولم
قط،معللمسند

بعضهمصسفوقد
حزء"مائتيفيمعئلاهريرةأليمسند

الأطراف(:علىجمعهالتصنيف:طرقأمنتنبية

الحديثطرففيذكرالأطراف،علىجمعهأيضاالتصنيفطرقص

محصوصة.بكتبمقيذاأوم@وعبا،إماأسانيده،ويحمعلقيته،علىالدال

انفراده،علىشيخب(أح/69/كلالشيوح،حديتأيصا)ويجمعون

"لأكمشاحديث"@وغيرهما(وسميادلك،كما

حديثو"للإشماعيلي،

الصلاحاسمقدمة"
"(434)

أخ(ثي
"

"شيمةأيس

جم@
"لعللا"وأ@،ر(،أ

الدا"
الماخ

"(1/4 17)



لحديتاطا@آدا@معركةلجشرود.والثاصالتوعا

عنأبيه،عنوهشام،عمر،النعننافع،عنكمالك،جموالترا

لضلاة.افيليديناورفعتعالى،للهاكرؤيةلأبواب،واعائشة،

وتكريرهوتخريره،تقذيبهبعدإلأتضنيفه،إخراجمنوليخذر

يتحزىأنويتبغىله،يتأقللغماتضمنيفمنوليخذرفيه،التطر

لمشتعملة.الاضطلدحاتواضحة،لواالعباراتا

دلك.وعيرللئسائي،"عياصلنالفضيل

وصتمامعمر،اشعنناكعصكمالك)التراجم،أيصايخمعون)و(

هريرة.أبيع@أله،صصالح،أليسوسهيلعائشة(عنأبيهعن

يمردبأد)الأبوا@(أيضايجمعود)و(

(1)

لتصسي@طحدةعلىسابكل

1أ@/ألاجريأفردهتعالى"(الله)كرؤية" فياليدينرفع)و"(@/77

لإماماخلفالقراءةو"الضلاة،ا(
أبيابنأفرده"الن@ةو"الححاري،أفردهما"

1أد/الدارقظني،أفردهوالساهد"لاليمينالقضاءو"الانيا، "المحوتو"أ(/19

دلك.وغيروعيره،البرعبدابنأفرده"الب@ملةو"مده،ابرأفرده

حديثكطرقواحد،لحديثالالرقأيضاويجمعون
"

كذبمن

علئي...
"

ذلكوغيرللصياء،الحوضحديثوطرقللطبراني،

وتحريرء،تهديبه،بعد)الآيدهمنتصنيمه(إخراجمن)وليحدر

وتكريره
(2)

لعل@صله(يتأقللمماتصنيفمنوليحدرفيهالنضلر

وعرضهوعلمهديهفيوضرهيفلحلمذلك

)العباراتلصيمهفييتحرى(أن)وينبعيزوائده:صالفصئفقال

فيئالغولالمسئتعملة(احاتلاضطلا)واوالموحزةالواضحة(
لإيحار،ا

إلىينتهيبحيتالإيضاح،ديولاأ،أط/721/الاستغلاق،إلىئفصيلحيت

(1)
أر(@ي

لي(3)
51)

دي(2)
وتكرير،أاوأحوأط،،أ@،،



@ءثزح
ويلنوااتقري@شرحفيالراوفىريصل@

يكودوأناركاكة،
(1)

أكثر.إليهيئبقلمبماالتصميفمناعتناؤه

فيقال
"

يغيتصميفهاكيكونلاأدبذلكوالمراد":"المهذبسرح

جميعفيمصنفهعن

(2

م@فليصنف@،ا/"أر/.بعصهاعنأغىفإنأساليبه،

ضممعبها،يحتفلزياداتيزيدماجنسه
فاتهما

وليكنقال.الأساليبم@

"إليهالاخياجكروبه،الائتثاعيعم@يماتضحيمه
(3)

هذأبهنختملطيفاأثراالحديثطالبأدأ@فيالبخاريعنرويناوقد

أدأحبرنيالنوع
أدأخبرناسماعا،وغيرهالأرهريالفضلو

العثاسو

أناعلي،بنتعاثشةأخبرتناالمقدسي،
(4)

أضرتناعلاقبنعيسىأبو
أخرناالحير،سعدلنتفاطمة

(6)

ألاالإمامسصعتأليولارتينصرألو

محصدبكرألاسمعتيقول.السمرقدي،أحمدبنالحسنمححد
أحمدبن

محمدبنأ،أ@/871/
يقولحلف،سصالحبن

"

ب@عفارذرأباسمعت

محضد
بى

مخلد
محفدالمطفرأباسمعتيقولالتمصي

أحمدبن
بن

حامد

الهمدأنييزيدأ8(بنإبزاهيمبنالوليدالصاسألوعزللماقال.البخاري
(9)

له:وقالإليهالختليإئراهيمألومعلميفحمليحارى،وردالريقضاءعن

مماالضبيهذاتحدثأنأسألك
(10)

سمعت
ليمافقال:مثايخنا،ص

(1)
"أ@(@ي

وليهود"

(2)
"أر،دي

حمعدي
،"

"أ@(.وثي
جميعمن

"

ا"(3)
لمحموخ

"

لم(ا(1/57)للووي
أدا"أرأ@ي

(5)
"،علا@"أ@،@ي

"علا@"أطأولي

وأخ(وأط(،أ@(،@ى(6)
"أ،"

أصهار،با@علىقريةوهييونارت،إلىسةالود،و@تحالياء،@اليولارتي(7)
سالحمىرألو@الحالطوهو

الكتان،وكنيرالرواية،مكحرا@ىكادمحمد،

5/7)لأسابا(@530)سةحدودد@يلأصهاوتوليلأسمار،وا 1،07 11)

(8)
"أر(لي

(9)ريد"
وأح،أ@(،@ي

"

الهمدالى"
(10)

@ا""أر(@ي



الحديتطاهآدا@معرفةوالبشرورالتاصالموع

تاقتالرحالمملعبلعتلمالأنيقالفقيه؟وأنتفكمفقال:سحاع،

محمد@قصدتالحديث،طلبإلىنمسي
وأعلمتهالحاري،إسماعيلبن

بنييالي:@قالفرادي،
والوقو@حدود؟،معر@ةسعدإلاأمر@يتدحللا

يصيرلاالرجلأنواعلممقاديره،على
أنلعدإلاحديثهكاملأ@يمحذثا

علىلأرج،أربع،عندأربع،فيأربع،مئلكأرلع،آرلع،معأربغا،يكت@

@أربع
لإداأرلع،معلأرح،إلاتتملاالرلاعياتهدهوكللأرلع،أربع،ص

اللهأكرمهدلكعلىصرفإذابأربع،واتحليأربع،عليههانكلها،لهتمت

مااللهرحمكليفئرله:قلتلأربع.الآخرة@يوأثالهسأربع،الدليافي

قال:الرلاعيات،هذهأحوالمنذكرت
لعم،

لأرلعةاأقا
(1)

إلىيخاحاثتي

ومقاديرهم،والضحالةوسرانعه،أ(أح/79/لمجووالرشولأحارهي:كتبها

1أد/والتابعين معوتواريخهم،العلماءوسائروأحوالهم،@،/19
أشماء

معكالتحميدوأرمنتهم.وأمكشهم،وكاهم،رجالها،
معوالدعاءالح@

@،أط/721/والكبيرالئورة،معوالبنملةالتوسل
ملالضلوات.مع

و@صعره،فيعات.قظول@واوقوفات،ل@والمزسلات،والمسندات،ا
ي

وعدوعد@قره،دراعه،وعدشغله،عندكهولته.وفيشبالهوفيإذراكه،

1ه/1والححار،بالجمال،غناه لأخجار،اعلىوالبرأري.ر،والسفدا@،/78

لأؤراق،اإلىلقلهايمكحهاتذيالوقتإلىلأكتاف.واوالجلود،لأصدات،وا

هووعضفوقه،هوعمر
وصدوله،هووعمنمثله،

أئهيتيق@أيه،كتا@

والعمللمرضاته،طالئاتعالى-،أدته-لوجهكيرهدونأليهبخط
(@)

لما

لي
لأرلعاا@أظ(

لي
لمامواسقأوأطأر(،مىوالمثتالح@،،"أوأحوأه(،أد(،

لي

"

الإلماع
"

النسحدقيةوفيلالماع!،او"أر(،من
."الرسل"

@ي
"وللعملأ@(.إ



-

جم@@
النواويتقري@شرحفيفى4الرارلصت@

وافق
(1)

ونشرهامنها،اللهكتا@
(2)

ذكرهإحياء@يوالتألي@طالبيها،بين

لاثمبعده،
تتم

معرفةالعبد.كسبمنهيبأريع،إلاالأشياءهذهله

منهنأربع،معوالححووالصرف،واللغة،الكتابة،
عطاء

(3)
تعالى:أدله

عليههانلأشياء،اهذهلهصحتلإذاوالحفظ.والحزص،والقذرة،الصحة،

أربع
0

لأعداء،اتةشمابأربع.ئتليوالوطن.والمال،والولد،والأهل،ا

1أر/علىصبرفإذاالعلماء.وحسدالجهلاء،وطعنالأصدقاء،وملامة / 1 0،1

وبلدةاليقين،وبهيبةالقحاعة،بعزبأربع:الدنيااللهأكرمهالمحنهذه

وبحبرةالعلم،
(4)

منأرادلمنبالشماعةبأربع:لاحرةافيوأثابهالأبد.

ظله،إلاطللاحيثالعرش،وبظلإخوأنه،
حوضمنأرادمنويسقي

محمد
بنيياأعلمتكفقدالجنة،فيعليينأعلىفيالنبيينوبجوارك@
@خملات

جميع

(5)
سمعتكنتما

فأقبلالباب،هدافيمتفرقامشايخيمن
ماعلىالار

أوحلهقصدتني
(6)

وأح(أط(،@ي
"

يوا@ق

"أط،@ي

ولترها"

إعطاء""أ@(في

"أط،علىولسخةأر(@ي

"أظأو@يولحسى"،
وبجرة

"

"أط(لي

"محملاتحميع

"

الإل@اع
رصاللهصقرأحمدالسيدالأستادمحققهولقل(29-33)"

أدالسحاويعن
الأسطر،هدهكتبتأنإلىالحكابةهذهقرأتمد"قال.رصاللهححراسالحاثط
طوقلي

إشارةوتل@حعليها،الوضعأمارةتلوحلنوتها،مستسعدعمحتها،م@@ر
يعصهولاهدا،يقولإسماعيلمحمدشأنقل@ي@ييقعولال@ها،التلميق



لتارلواالغاليالإشتادفغرفةلعنتزود:والتاسعالتوع

@

والعشرورالتاسعالنوع

والنازلالعاليالإسنادمعرفة

فة.الاكللهذهخصيصةالإشناد

معرفةلعشرون.واالتاسعلنوع)ا
(1)

لنارر(والعالىالاسنادا

م@لغيرهاليستالأفة()لهده@اصلة)خصيصة(أضلهفي)الإشناد(

الأمم.

حزم:ابنقال
"

الثقةنقل
عن

يحلغالثقة،
معالني-سووله

الائصال،

فئوحدوالإعصالالإرسالمعوأفاالملل،سائردودالمسلمشلهاللهخصق

أ@يه(يقرلودلالكنأ@/971/1،اليهود،منكثيرفي
(3)

قرساصموسىمن

عصرا،ثلاثي@م@أكثرفوسىولينليمهميكونلحيثيقفونبلسزمحفد

."ونحوهشمعونإلىي@لغونوإثما

منعدهم@ليسالئصارى،وأفا"قال.
تحريمإلاالتقلهداصفة

العي@،محهولأوكذا@،علىالمشتملةدالطريقالحقلوأفافقط؟الظلاق

أ،أط/821/والئصارى"اليهودنقلفيفكثير

إلىيلغواأراليهوديمك@فلاوالتابعش،الضحابةأقوالوأقا"قال:

تابعإلىولاأصلأ،نبيصاح@
أعلىإلىيصلواأدالتصارييمكنولاله،

"ولولصسمعودمن

الغ@اني(1عليألووتال
(4)

الجياني:
"

1أد/تعالىأدئهخص / 1 هذه(20

"أ@،:في(1)

لقط(2)."معر@ةثي
و@يأ@(،س

أط(

(3)1

حرملاسالملل!فيالمصل
تحصر@(70)2/96،

أ@(،ص(4)



النواويتقريبشرحكيفى4الراريصل@

اشتحنتولهذاستة،فيهالعلووصللبمؤكدة،بالغةوستة

لزحلة.ا

"والإعرابوالألساب،الإشماد،قئلها:منيغطهالمأشياءلثلاثةالأمة

ومن
قولهفيالورأقمطبرعنوكيرهالحاكمروأهمادلك،أدلة

"الحديثإسخادقال:الأحفا@4(عتير@1مفأترؤأز@تعالى.

لؤلاالدين،منالإسناد"الممارك:ابنقالمؤكدة(بالغة)وستة

منلقالالإشحاد،
مسلمأحرجهشاء".ماشاء

(@)

بلاهاتهفقلت:بحديث،يوماالرفريحدث"عيينة:ب@سفيانوقال

سلملأال@طحأترقىالرفري:فقالإسناد،
"

"المؤمنسلاحلإسنادا"الثوري:وقال

أحمدقالستة(فيهالعدو)وطد@
العاليالإشنادطلب"حنل:بن

المدية،إلىالكوفةم@يرحلودكالوااللهعبدأضحا@لأنسلف؟عقنلسة

"مهويسمعونعمر،منفيتعلمود

محمدوقال
الطوسي.أشلمبن

أوقرب-الإشساد(@أح/79/قرب"

"اللهإلىقزسة-

كماالزخدة(اشمحنت)ولهدا
الحاكم:قالتقدم،

"

ويحتج
بحديثله

رسولك@@،أ@/971/أتالاوقال:تجج@هالئميأتىاثديالرجل@يأن@

لنمحمدلكرأليعن(40)"الحديثأصحا@اشر@ليالحطي@الفولهدالفل
خصاللهأدللغيقالاأحمد،

"

إلجع
"

"(3).(39)"الحديثأصحا@ضر@

(27)"الإكيلإلىالمدحل

مقدمة"
مسلمصحيح

"(18)

"

1/3)"لكفايةا"الحور@ىورواه)05(،"النحصيلحاجمع صوعيره(93

المماركاسكلام

"

"(7)(29)"الإكليلإلىالمدحل

1/1)"الراويلأحلاقالحامع 23)
الصلاحاسمقدمة"

"(441)

سقطيدأهامن
كاملةلوحةلمقدارأ@(م@



االاشنادمغرلمحةوالعشرودالتاسعالنوع
رالماشلعالي

@رعم
مسلم.رواه"الحديثكدأ..

سؤالهعليهلألكر"م@تح@غيرالإشنادفيالعلوطلبكانولوقال:

عه.الرسولأحبرهماعلىلالاقتصارولأمرهلدلك،

ساقثمالضحابة،منواحدغيرالإشسادطل@فيرحلوقدقال

عقحةإلىأيوبأبيحروجحديثسسنده
سمعهحديثعىيسألهعامرلن

م@

سمعهمفنأحديبقلمجمت،اللهزسول
الحديثعقمة،كير@كأدتهرسولم@

المؤمنستر@ي
(2)

"

العلائي:وقال
"

حديثأقايخفىلانطرذكروهبماالاستدلالفي

لا؟أومجيئه(@ار/101/قلأسلمكادهلفيه،العلماءأختلففقدضمام

@يريب@لاداودأبواحتارهكماأسلم،يكنلمإثه:(4)قلنا@إن
هداأن

إلىفرحلجاءة،اتذيالرسولقولفيشاكاكادبلللعلو،طلئالي@

القظعيالعلملهحصلماأخواله،منوشاهدالأمر،أستثحتحتىالتبيءلج@لى

ليقالولهذابصدقه،
"كلامه:

لزعم
إتماالرعملإنآحره،إلى"أتك.لا

الكذ@.مطنةفييكون

للالإلساد،العلو@يلطلبأيصامحيؤهيكنفلمأسلم،كانقلخا:ن@

الطى،إلاحرهيمدلمأتاهماتذيالزسوللأناليقين،إلىالظ@منليرتقي

اليقين.أ@اد@،أط/821/يبهيهدهالنيولقاء

ماوكذلكقال:
صجماعةرحلةمنالقوللهذابهيحتج

الضحالة

1/1)مملمرواه(1) 70)

فيالحميديأخرحه(2)
3مسده،" 8 ليوالروياي1،،4

5"مسده" 9 والحطي@1(،1

في/16لألم@ماء
@يالمبهمة

دمقاتارسحليعساكرواس1(،37"المحكحةالألاء
"

(3)"
"أر!ثى(4)(7-5)الحدلت،علوممعر@ه

لل
"

@يالحديتأوردحيت(5)
المحد.يدحلالعشركفيحاءمالا@



@ع
رل@

لنواوياتقريصشرحفيالراوفىص

صحيحبإشنادجمراللهرسولمنالقزبأجتها:أقسام:وهو

نضليف.

آنلجوازأيضا،فيهدليللااللاد،إلىمعينةأحاديثسماعفيوالتابعين

تتصللمالأحاديثتلكتحون
(1)

صحيحة،جهةمنبسببهارحلمنإلى

فيها.للعلولالتحصيلهاالرحلة@كالت

إلىالرحلةعلىوحديثاقديماالحديثأئمةأتفاقفيري@لانحمقال:

مى
العاليالإشنادعنده

"

1أد/العلوأيوهو(أ خمسة:)أقسام(@،/20

صحيح)بإسنادالعددحيثمنمججأاللهرسولمنالمرب)أجدها

كادإذأمابخلا@نضديف(
مع

إفىسيمالاالعلو،هذاإلىالتفات@لاصعف

سماعااذعىممنالمتأخرين،الكذابينبعضفيهكاد
هدبة،كأبيالضحابة،من

لنويغلىسالم،بنونعيموخرأش،ودينار،
لأشج.االذنياوأيلأشدق،ا

الدهبي:قال
"

أئهفاعلمهؤلاء،بعوالييفرحالمحدثرأيتمتى
عامي

"

ماوأعلى
الضحاحالأحاديثمنالرمانهذافيولأضرابنالنايقع

وبالإجازةرجلا،عشرائنافيهبم@يدهالنبيولينبيننامابالسماعالمتصلة
(4)

في
أحدالطريق

يقعولمعثرة،واهغيريسيروبصع@كير،ودلكعتر،
لنا

ليجداقليلةأحاديثإلابذلك
"

الضعير".الطبراليمعجم

(1)
أط(@ي

(2)"
"الملتمسلعية

التعس@منليهمايحمىولا(45-44)للعلافي
الرد.ثي

(3)
@ي

"
6/1)"الاعداليراد إلالعلوهاويمرحالصر@هدالروايةيديوما"(96

المصصعارةوأما"الحهلة
فيالألاسيلصارةشيهة@هي

الدا"
/2)الثياح،

4 ليوالعراقي3(،2
"

(310)"والذكرةالصرةشرح

(4)
وأح،وأظ(،أر(،دي

رة!.حاوبا"



لتارلوالغالياالإشتادفغرفةوالبشرو@التاسعلتوع
-

مكاتحةإجازةالحل@يمقحلبنمحقداللهعدأبوالذنيام@ندأخبرني

ر@فيمنها
سنة

صوئمالمائة،وستشتسع
أليلنإئراهيمبنمحضد

@علي-الحسىأبوأنابالإجارة،عهحذثآخرصوهوالمقدسي،عمر

منآخروهوالبخاري،أحمدس
عنه،حذث

الواحدسعداقاسماأبىعن

منآخروهوالضيدلاني،القاسم
اللهعدبنتإئراهيمأمأخبرتاعه،حذث

ريدةلنأ،أح/89/لكرأبوألاقالا:عليهما،سماعاالئقفيالفضلوأبو

اللهعحيدثناالظبرالي،القاسمأبوأنا
وسبعينأربعلسةزماح@،لن

(3)

وكرودمائةعليهأتتقدوكانطارق،لنعمروفلادأبوحدثناومائتش،

برصرهيرجروليأباسمعتقال:سنة،
أسرلالقايقول:الجشميد

لأتيتةوالئساء،الحتمبييفزقود@هوازن،يومحنين،يومجم@لىاللهرشول

لافأنثأت
4)

الثمعر:هداأقول

اللهرسولعليناافنق
وستطررخوةدالمرءدإدككربمدي

عاقهاقدبيضيماعلىاض
()

أ(دهرهاغرأ@/921/شضلها@يمثتثقدز

الثرلأحصلماإذاالعالمينفيومنتخبومولودطفلخيرأيا
6)

هتافاالدهرلناابقت
(7)

أ،الغقاءوالعمرأر/201/قلو@معلىحزفيعلى

ئحتبزحينحلماالتاسأرححياتنشرهانغماءتداركهملمإن

دررمخصهاصيفلؤهفوكإذتزضعهاكنتقدن@وةعلىافش

تذروماتاتيمايرينكترضعها@أذكنتصغيزاطفلأكنتإذ

(6)

مها"لأوحهوالأصوللا

وأح(أد(،
وليرورة،،"

لماموالقأرأم@والمنتراندة،،عرسألو@أظ(

4/1)ماكولا!لابرالإكمال" 75).

"أط(.
ولشيرا

ها(4)
يش@ي

ليالديالسقط
أ@،

عا@ها""(51

ثيالرعداسوأنتهأط(،
2/5)الاستجا@!" 20)

تهتاقا،.الحر@"أط(علىنسخة



--@@ه@ئي
لنواوياتقريبشرحفيالراو@برت@

وأستحقلعامتهشالتلاتخعلناكمن
)ا"

مغشرزهزفإثاما

إدللثعماءلنسكرإئا
(2)

مدحراليؤمهذابعدوعدناكفرت

مشتهرالعفوإنأمهاتكصترصعهكنتقدمنالعفوفأل@

الشرراستوقدماإذأالهياجعدبهالجيادكمتمرحتمنخيريا

لؤملإنا
(3)

وتثتصرتعفوإدالرثةهذيتئبسهمكعفوا
(4)

راهبهألتعفااللهعفافاعف
1الطمرأد/لكإذيهدىالقيامةيوم / 1 21)

فلفاقال:
ولنيليكانما"قال:الشعرهدامجسعالنبيسمع

وقالتولرسوله،دتهفهولناكانماقريش:وقالتلكمفهوالمطلبعبد

ولرسولهللهفهولنا،كانماالأدصار

منكربحسنحديثهذا
سعيدشأبوأخرحهعثاري،الوجه،هدا

فيالأعرألي
"

معجمه
"

الحسن،أبووأرماصأبنعن
(7)

عنقانع،بن

أدلهعميد
رماح@ابنعنالخواص،عليبن

شاهدوله
(9)

فيإسحاقاب@روايةمن
"

"قال:"المعازي
ب@عمرو

كانلماقال:جدهعنأبه،عنشعيب،
يوم

(10)

يومحين،

أتم(أوسياقهالقضة،فذكر"هوازن..

"ثالمنق"أط(ثي

إدا".للنحما"أط(.دى(2)

"أط(ثي

"لامل

"أظ(.في(4)
وتعتمر".

فيالطراليأحرحه
"

5/2)الكبر" /1)الصغ@ر"و"5(،5/4)"لأوسطاو"9(،6

1"الأعراياسامعحم 9 6 أر(من(7)6،1
"

معحم
"الصحالة

2)1/722،فايعلالن 28)

أح(@ي
"

شواهد"

كادلما"أد(في
بوم

الثامة
حي@

الاسحسقلمسمقولعله"،
أر(.س(12)(353/4)"والهايةالداية"



االتوع
لتارلواالغاليالإشتادمغركةوالجشزررلتاسع

الحديتأئمةمنإماممنالقزبالثاني:

فيالضياءأحرجهوقد
"المحتارة"

حدبلهواستثمهدزهر،حديثمن

الحسن.شرطعلىعندهفهوسعيب،بنعمرو

فيلقالالذهيوأقا
"الميزان"

اللهعبيد
الزملي،القيسيرماحسبر

"قال:جرخا".@يهللمتقدمينرأيتماضعمزاكاد

عثةهدالحدلةرأيتثثم

1ه/1البرعبداسقالقادحة، / 1 الله،عبيدرواه@يه:8،0
طارق،بنزيادعن

عنأبيه،ع@رهير،ل@صردزيادسعن
إلىاللهغيد@عمدرهير،حذه

"زجلي@مهفأسقطالإسناد

ب@حميدبنحعمرلاالطبراني،إلىوبه
الأنصاريفزوحبنالكريمعد

عمرلأميجديحذثنيالدمشقي،

(2)

أراليقال.المدلي،ممضلسألانس

لنأن@
يدهعلىوصتيساره،علىلوصعهاركوةأحذالوضوء،مالك

ثلاثافتوضأاليضى،@،أ@/921/يدهعلىالركوةأدارثتمثلاثا،فغسلهااليمى

ثلاتا،
مسح@قدلهفقلتلسماخهجديداما:وأخدنلاثا،لرألسهومسح

فمالي@الزأس،إتهماصعلاميالقال؟أذليك،
ياقال:ثئمالوحه،مر

هكداقال.كماي،قدلقلتعليك،أعيدأوفهمت،أورأيت،هلغلام

يتوضأالله-طرسولرأيت
(4)

منغري@@،أح/89/حديثهدا
ليالذهيقالالوحه،هدا

هومىيدرىلاألادوعمرسجعمر،ع@الطبرانيبهانفرد":"الميزان"

ثمانيوالحديثقال:
"صعفهعلىلا

()

م،وهث@كالأعمش،الحديت(أئمهمنإماممنالقزب)التانى:

(2)(403/3)"الاكدالميراد"(1)
@ي

"أأ@
عمرو"

(3)
وأح(.أر(،لي

"،لصماحه"
ولي

"،لسماحة"أ@،
ولي

"لصمانجه"أط،

@يالطرانيأحرحه(4)
3/3)"لأوسطا" (1/120)لصعير"او"7(،4

1/4)"الاعتدالميراد)5(ا 05)



جط@@
رت@

9)رااص النواويتقريبشرحفي4

كفه.اللهرسولإلىالعددكثرنو

غئرهاأوالخقسةالكتبأحدروايةإلىبالنسبةالعلؤالتالت:

منبه،المتأخريناعتناءكترماوهوالمغتمدة،الكتبمن

لكيقعأنفقةفالموافحة،لمصاواة،لمساواوالأئدالوافقة،لمواا

رويتهإذاعددكمنأقلبعددجهتهغيرمنمسلمشيخعنحديث

مشلم.شيخمثلعنالعلوهذايقعأنوالبدلعنه،مشلمعن

مشلم،شئخشتخإلىبالتسبةموافقةاهذيسفىوقد

معوغيرهموشعمة،ومالك،لأوزأعي،واجريج،وابن
)وانأيفماالصخة

عيئ(.اللهرسولإلىالعددكتر

أوالخمسةالكتبأحدروايةإلى)بالنسبةالمقيدالعلو()التالت:

"التنزيلعلو"العيد:دقيقألنوسماهالمعتمدة(الكتبمنغيرها

1أر/فظلقبعلووليس منالحديثروىلوالراويإذ(@/02

طريق
(3)

عالئايكونوقدطريقها،عيرمنرواهلومفاأنرلوقعمنها،كتاب

مظلقا

والأتدال،الموافقة،منبهالمتأخريناعتناءكترما

1أ@/فحة(.لمصاواة،والمساوا 80/،@

غير)منمثلأمسلم(شيخعنحديتلكيقعأد)فالموافقة-

1أد/رويته(إداعددكمنأقلبعددجهته، عنه(.مشلم)عنلإسنادك(@/21

يمعأنة)والبدل
)متلوهومسلم،شيح-@شيحعن(العلوهدا

@يمسلم(شيح
الحديث.دلك

-

موأفقةفهومشلم(شيخشيحإلىبالنسبةموافقةهذايسض)وقد

احقرلاا"(1)
"(269)

(3)
"طرق"أط(@ي

(2)
مطلقا""أط(@ي



لمارلراالغاليالإشنادفغرفةوالعشزو@:لتاسعاالتوع

يخلا@

قاربهمنأوالضحابي،إلىإشنادكعددقتةأغصارنا:فيوالمساواة

بينوقعا@متلالعددمنمتلدصحابيوبينبينكيقعبحيت

كماأيصا،الئزولومعللالعلو،عدممعوالدلالموا@قةتظلتىوقد

الذهيكلامفيوقع
(1)

وعيره

الصلاحابنوقال
"

لعدمدلكعليهئظلقلاولكنوبدل،موافقةهو

"إليهالانتفات

فيه؟!(.المجتمعالثيخبعدالاسناداستواءثترطأهلتنبية

المحتمعالنيلعدالإشناداستواءيتر@هلبأنهتصريحعلىأقصلم

لا؟أوفيه

أفلحتهحديثالإملاءفيليوقعوقد
عنفتية،ع@الترمذي،طريقم@

فريرةأليصأسيه،صصالح،أبيسشهيلعنالذراوزدي،العزيرعبد

"مقابر...بيوتكمتجعلوالا"مرفوغا:
(3)

عرمسلمأحرجهوقدالحديث

سهيل.عنالقارئ،يعقو@صقتية،

فيدوقعسهيل،عنشيخانفيهلهفقتيبة
"

مسلمصحيح
"

ص
أحدهما،

معهلاحت@اعناموالقةهدايسفى@هلالآحرعنالترمذيوفي

قتية،لي

ويمودلا،أوسهيلفيأظ/031/1،والاحتماعشيخه،فيللتخالفبدلاأو
(6)

عديأقربهااحتمالاتوالبدل،الموافقةلينواسطة
الثالث

قناوالضحالي،إلىإسنادكعددقنةأضحصارنافي)والمساواة

بينوقعمامتلالعدد،منمتلاصحابيولينبينكيقعبحيتقاربه،

الإسلامائاريحكما@ي(1)
مكةدحلاللهءكبرسولأدأصحديثأوردلما(67/50)"

لرول،لوالقاهقتيةعرملمرواه"قالالمعمر!وعليه

الصلاحاسمقدمة"(2)
"(444)

(3)"

الترمذيجامع
"1 2 87 صحيححسىوقال.7،1

(4)@

مسلمصحيح
@ي(5)@212،"

الأحير""ط(@

(6)
لي

وأح،وأ@(،وأر(،د(،أ
"

"يكونلاو



تىء@

القري@شرحفيالرأوفىريصت@
لنواوي

وبينه.مشلم

لكفيكونلشيخك،المساواةهذهتقعأنوالمصافحة:

مصافحة،

وبينه(.مسلم

يوحدللبعينه،حديثفييوحدفلاالآدوأماقديما،يوجدكانوهذا

مطلق
(1)

العراقيقالكماالعدد

أنتقدم@إنه
ثلاثةفيأنفسعثرةأ،أ@/181/تجيهدهالنبيوبينبيي

وذلكأنفس،كرةفيهدهتجالتيوبينلينهحديثللثسائيوقعوقدأحاديث،

لنا.مساوأبر

محمدأخبرناقال:الصلاةكتابفيرواهماوهو
أخحرناثار،ب@

عنخثيم،بنالزبغع@هلال،ع@منصور،ع@زائدة،أحبرناالرحمن،عبد

الثبي-@دهعنأئوب،أليعنامرأة،عنليلى،أبياب@ع@ميمون،لنعمرو
ما"الثسائي:قال"القرأنثلثتغدلأحذ@،أدلههوقل@"قال:

صأظولإشناداالحديث@يأعلم
هذأ"

(@)

ستةوفيه
أولهمالتابعينمن

ممصور.

مهدي،النحدئناقالا.بثار،بنومحمدقتيجةعنالترمذيروأهوقد

"حسن"وقال:به،رائدةثنا

أيضا.للترمديعثاريوهوأيوب،أبيامرأةهيوالمرأة

مصافحة،لكفيكونلشيخك،المساواةهذهتقعأن)والمصافحة

."لمطلق"أط(.في(1)

(313)اوالدكرةالضرة)شرخ(2)

لسااأخرحه(3)
2/1)ني 7،11 7،)2

ولي
5لكرى"ا" 2 3 5/1)وأحمد1(،10 8،)4

دوأدو

يرعجم
4/1)"الحلية" 54)

وهو@ي
"

سلمصحيح
"2 5 أدىروايةمن9،1

اءلدردا

في(4)
"(5)(174/6)الكرى""

مدياكطء
2د 8 9 61).



التوعا
اشتادل!افغرفةلبشزود:والتاسع

لنارلوالعالي

لشتخالمساواةكانتفإنعنه،فأخذتهمشلما،صافحتكأتك

شيخك،شيخلشئخكانتوانلشيخك،المصافحةكانتشئخك،

مشل@انزولفلؤلالنزول،تابعالعلووهذاشيخك،لشئخفالمصافحة

أنت.تغللغوشبهه،

عنثلاثةعنأزويهفماالراوي،وفاةبتقذمالللوالزابع:

بنبكرأبيعنثلاتة،عنأزويهمقاأغلىالحاكم،عنالبئهقي

خلص.ابنعنالبتهقي،وفاةلتقذمالحاكم،عنخلف،

جوصاابنالحافظفحذهشتخك،وفاةبتقذمعلؤهوأفا

لشيحالمساواةكانتفإدعنه،فأخدتهمسلماصافحتكأنكأ،أح/99/

1أد/كانت(نولشيخد،المصافحةكانتشيخت، )لشيحالفساواةأ(/22

شيخك(.لشيخفالمضافحةشيخك،شيح

لنزول(تابعالعلو)وهدا
(1)

لموشبهه،مسلمنزول)فلولاغالئا

مظلفاعالئاأر/301/1،أيضا@يكودعلوهمعيكونوقدأنت(تعل

فيتساويان@الزاوي(وفاةبتقذمالعلو)الزابع
العدد.

الحاكم،عنالبنهقيعنتلاتة،عنأرويه)فماالفصئ@:قال

لتقذمالحاكم،عنخلف،بنبكرأبيعنتلاتة،عنأرويه(مماأعلى

خلف(.النعنالبئهقي/وفاة

سمعم@وكدا
الحلبي،العحاسأليعنالحلاوي،علىأحمد"مسند"

صالعرضي،عنالكناني،الجمالعلىسمعهمفنأعلىالئجيب،عن

1ه/1النلاثةوفاةلتقذممكي،بنتصر ي@.الاحراللانةعلىالأوليى@،/81

بتقدمعلوه)وأما
(2)

لاشيخك(وفاة
مع

أوآخر،لأمرالتفات

الذمتيجوصا()النعميرأحمدصالحافض@()فحذهآ-لثيخ

(1)
لي

1أط،
0

السحلقيةوليه(1س(2)هللرول
@

شقديم!



لنواوياتقريبشرحفى@الرا،فىلبت@

نجتلاثين.مئدةوابنالشنتخ،وفاةمنسنةخمسينبمضي

قبله،فيمامنهكثيزويذخلالسماع،بتقذمالعلوالخامسن:

سنةستينمنأحدهماوسماعشتخ،منشخصانيشمعبأنويقتاز

أضحلى.لأؤلفاليهما،د!لعداوتساوىأزبعين،منلآخروامتلا،

)بناللهعبدأبوحذهولب(أط/301/ال@تنئخوفاةمنسنةخمسين)بمضي

لسةبتلاتين(مئده
@ييقعوليىموته.منتمصي

منأعلىالمذةتلك

ذلك

الصلاح:ابن
"

أوسعوهو
"

سمعفمنالشيخ،منالسماع(بتقذمالعدو)الخامس:
متقدفا،منه

سمعمم@أعلىكاد
بعده.مه

منشخصانيسمع)بأنعهويمتار(قبله،فيمامنهكتير)ويدخل

لسةأربعين(منوالآخرمتلا(سنةستينمنأحدهماوسماعشيخ،

الثانيم@أعلى(فالأؤلإليهما،لعددا)وتساوى

ذلكويتأكد
المتأخركانورتماخرف،أوشيخهاختلطمنحق@ي

حصلثتموالصبط،الإتقاندرحةيبلغأنقبلالأولتحديثهيكونبأنأرجح،
سيأتي.كمامغنوي،علوهذاأنإلابعد،ذلكله

المشهورة(:الكتبومصنفيالصحيحينصاحبيإلىالعلوأتنبية

طاهرابنحعل
(3)

العيددقيقوابن
(4)

أواثذي(هذا
()

واحدا،قسفاقبله

ورادا
(6)

صاحبيإلىالعلو
"الضحيحينالم

المشهورةالكتبومصنمي

ا(1)

الصلاحاسمقدمة)2(ا.(314)"والتدكرةاقصرةسرح
"(447)

"والرولالعلو"(3)

ا"(4).(1/65)طاهرلاس
لاقراح

"

(270)العيددقيقلابر

جمعالعلو"أط(ميمكا@ا(5)
ما"،

أح(ومي
معويعلو"

".

(6)
وأح(وأ@(،وأ@(،@أر(دي

قتراحلاا"(7)"ورا@"
.(268)العيددقيقلاس"



والتارلالغاليالإلشتادفغرلمحةوالعشزودالتاسعلتوع

قسمي@:طاهرابنوجعله

ولحوهمحاتموأبيداودوأبيالشيخي@إلىالعلوأحدهما:

والخظاليالذساأليكابنلأقوام،مصنفةفإلىالعلووالآخر؟

"قال.نم

ولاعاليا،يجدهولمالغحذث،علىعزحديثكلأنواعلم

لهئذ
@إيراده،من

لعزتهعال@هوأورده،وجهأيمن
(1)

بأندلكومثل"،

المراريإشحاقلأليحديثاروىثتممالك،أضحابأماثلعنروىالمخاري

ع@
وبينبينهفيهفكادفيه،لمح@ىمالك

رجالثلاثةمالك
(2)

العلوأ.أقسامفيهاجتمعأحديثنكتة

وقع
العلو:أقسامفيهاحتمعحديتلنا

المط-محمدلنتأ@/281/1(المضلأمأخرتني
ليعليهابقراءتيسي،

وكالتسماغا-،التنوحي-إشحاقألوأناوثمانمائة،سبعينسنةالآخررليع

روحوأبيالقيسي،يوس@بنإسماعيلعنثمالمائة،سنةوفاته

(3)

س

التيئيبنالمنخاأبوأخرلاقالا.المفدسي،الرحمنعد
(@)

سمةالأؤلقال

1أد/الوقتأبوألاوستمانة.وستي@تلاث يرحرىال@@،/22
كسةشعساد

ثلاث
()

ليالأنصارييحيىبىالفضيلعاصمأبوأناوحمسمائة،وحمسين

لسةالحجةذي
شريح،أليمحمدشأبوأحبرطوأرلعمائة،وستينت@ع

اثنتي@1سنةصفرفيوفاتهوكانت
(6)

اللهعبدألوأناوثلاثماثة،وتسعين
لن

ألسةوفاتهوكانتالحغوي،القاسمأبايع@يالمميميمحفد
(7)

عثرةلسع

@ي
"وأه(وأر(،أد،،

أثاهوما"،لعرته
لما@وا@قوأح(أط(،م@

لي
اسكا@

طاهر

دتصر@(86-83)طاهرلاس"والرولالعلو

ثي
وأح(أ،أط

روحأليواس"
@ي(4)"

الليثيالحاسأس"أط(
"

1أر(ثي

"،اثي@"أر(ي(6)اثيى"
ودي

"شة"أ@،.

سقط
وأخ(أط(،م@



غط@ببر
لنواوياتقري@شرحكيالراو؟برل@

رجب@يوفاتهوكانتالحوهرى،الجعدسعليثناوثلاثمائة،
ثلاثينسنة

شعحةأناومائتين،
احرالجعدبنوعليومائة،ستينسنةوماتالحجاحبر

بنجابرأظ/13/1(سمعتالمنكدر،لنمحمدعن@،أز/301/عه،روىمن

":(1)ألهأدقالدهجالبيعلىاستأذنتيقول:أدلهعبد
من

أنا،فقلت:"هذا؟

كرههكأنهأنا".أنا"فقال:

دالعدد،أماالعلو،ألواع@يهاجتمعالحديثهذا

جمروالئجيولينيني

ماأعلىوهوالمتصل،بال@ماعثقاترجلاعشرارسا@يهب،أح/99/
منيقع

ذلك.

الأثمةكبارمنالحخاجششعبةللأدالأئمة؟بعضإلىبال@بةوأما

الستةالأئمةروىالذين
كتابفيإلالعلوحديثهيقعولمأصحابهم،ص

وأحد.رجلالأحاديثمنكثيرفيوبيحهوليهماداود،وأبيالبخاري،

مافأقلالحماعةوأما@ية
وبينيالوفاة،متقذموهواثاد،وبينهبي@هم

العلو.لهاية@،أ@/281/وهوأنفس،تسعةوبينه

الوليدأبيعنالحخاريأخرجهفقدالكتب،أئمةإلىبالنسبةعلوهوأما

سمعتهكأنيعالئا،بدلاليفوقعشعبة،عن
المجد،أبيسالحسىأبيمن

فيشيوخاشيوخم@وكيرهماالتنوحي،إشحاقوأبي
"

الضحيح
"

محمدصمسلم،وروأه
اللهعمدبن

أدلهعبدعنلمير،بن
إدري@.بن

كلاهماشيبة،أبيبنبكروأبييحيىبنيحيىوعن
وعنوكيع.عن

محمدوعنالعقدي.عامروأبيشميل،بنالثضرعنإئراهيم،سإشحاق
بن

بنبهزعنالحكم،بنبشرلنالرحم@عدوعنجرير.لنوه@عنمثنى،

أسد.

سقط
وأح(وأط(،وأ@(،أر(،س
5الحاريأحرحه 8 9 3/2)ومسلم1(،6 65)



لتااالتوع
لتارلوالعالياشنادل!امغرفةلبشزور:واسع

ها،ضذمنتعرفأيضاافسامخفسةفهوالعلو،فضذالتزولوأفا

عنداود.وأبو
مسذد،

المفضللنبسرعن
(1)

شويدسعروالئرمدي.

لنحميدعنوالنسائي:المباركابنعننصر،
بنلرصم@عدة،

@ش@ةألياسعنماجه.وابنالمفضل

شعبة.عىكلهموكيعص

سإشحاقأيمنسمعتهمكأنيدرحات،بثلاثعالثالهملدلاليفوقع

راويمضر
"

وشحائة،وستيىأريعلسةرجصديوفاتهوكانت"،مسلمصحيح

النوويسمعومنه
"

مسلمصحيح

المقيرب@الحسنأبيومن
()

راوي
"

سنةو@اتهوكانتداود"،أليسش

وستمائةوأر@ينئلاث

تسسسةولاتهوكالتالترمذي،راويالبخاريبنالحسنالىومن

ئةوستما

بنإسماعيلومن
لسةوفاقهوكالتالشائي(راويالعراقي1أحمد

ئة،وستماأتسعي@
(8)

راويالسعاداتأبيوم@
"

س@ن
اتتين(لسةأو@اتهوكانتماحه،اب@"

(9)

ثة.وستما

منتعرفأيضاأقسامخمسةفهوالعلو،فضدالنزول،)وأما

الئرولأقسامصقئسمصدةالعلو،أقساممىقسمفكلضدها(

"
8داود"أليلس@ 7 115).(2)@

1الترمدي،حامع 12 7،1

"لم(ا/6)البهرى"الس@"
9"ماحهاسص 1037)

وثيالمغير"،"أ@(في
المقر""أ@(

وبعدهلاصأح(@ي
"ومشمائةوثماير"

أخ(.لي
"

"ماجهاب@سنىراوي

لقط
و@يوأ@،،وأ@(،أر(،@يلاصومكالهاأد(،س

أ@(!

و@يوأ@،،أر،،ثيلباصومكانهاأد(،سسفط
"ممست"أط(



بمص
النواويتقريبسرحفيالراوفىريصت@

وفضنلهلجمهور،اقولوهولصواب،اعلىعنهمزغوفيمفضولوهو

مختار.فهوبفائدة،تميزفإنالعلو،علىبعضهم

وأهو(ب،أضد/131/الضواب،علىعنهمزضحوبمفضول)وهو
(1)

قول

لجمهور(ا

الحديي.أ(أد/321/ابنقال
شؤمالنزول"

"

معيناسوقال
"الوجهفيقرحةأ،أ@/381/الئازلالإشحاد"

التطر،أهلبعضخلادصابنحكاهالعلو(علىبعضهم)وفصنله

الثوا@فيردادفيه،الاجتهادرادعدده،زادكلماالإشنادلأد

الصلاح:ابنقال
"الحجةضعيفمذهبوهذا"

ومراعاةلنفسها،مظلولةليستالمشقةكترةلأد"العيد.دقجقابنقال

أولى"الصحة،وهوالرواية،م@المقصودالمعنى

المةكزيادة)بفائدة(الثارللإشناداتميز()فإن
أوالعالي،علىرحالهلي

إحازة،أوحضور،العاليوفيلالسماع،مضلاكونهأوأفقه،أوأحفظ،كونهم

مخمار،()أفهودلكولحوالحملفيروأتهلعصهلتساأوماولة،أو

1أر/"لأضحاسه.وكيعقال أدي،أصإليكم،أح@لأعمشاأ(/04
(@)

أئمألله،عدصوأئل،
(10)

عئقمة،عنإبزاهيم،عنمنصور،عنسفيار،
عن

شيح،الأعمش"@قال:أقرب.وائلأبيعنالأعمثى،فقالوا:"الله؟عد
فقيهعنفقيهعلقمة،عنإئرأهيم،عنمنصور،عنوسميان،شيخ،وائلوأبو

"فق@هعنفميماعن
(11)

أط(مى

"

1/1)"اداويلأحلاقالحاح 23)

(216)"الماصلالمحدت"

ا"
لافراح

"

(267)العيهددقيقلاس

أط(م@

)لإرناد"او")832(،"لعاصلاالمحدت"

(2)"

(71)"الرويالم@هل

(4)"

1/1)"الراويلأحلاقالحاجمع 23).

الصلاحاسمقدمة"(6)
"(449)

"أط،في(8)
"أعلمواللهالمحتار،@هو

(/1)
أو"."أط(



والمارللعالياالإشتادفغرفةليشوو@واالتاسعلتوع

الحديثحؤدهفىالإشماد،قر@الحديثجؤدةليق"المبارك:ابنقال

"الرحالصخة

ال@لفي.وقال
عنالأخذالأصل"

عنالغلوم@أؤلى@نرولهمالعلماء،

منالمحققشمذهبعلىالحهلة
فيالعاليهوحيئدوألارلالنقلة،

"والتحقيقالنظرعندالمعى
(3)

الصلاح.ابرقال
هدالي@"

أهلبينإطلاقهالمتعارفالعلوقبيلمن

المعنى"حيثمنعلوهونما@الحديث،

الإللام؟شيخقال
كانإرالتطرأنوهوحسر،تفصيلحتادولاس"

فالمقهاء"للمشكادن@أؤلى،فالثيوخللسند

"

2/1)الراوي،لأحلاقالحامع 01).

@ي
"الحملة"أط،

"

(316)"التصرةشرخ

(448)@المقدمة"

2/4)عيللبقا"لوفيةالك@ا" 34)



جك@لمفي
اتقريبشرح@يالرا،؟ريصت@

لنواوي

رالتلاتوالنوع

الحديثمنالمشهور

خاضة،لحديثاأفلبينومشهوروغيره،صحيخقشمان:هو

غترهم.وبينوبينهم

الحديت(.منالم@تمهورالتلدثودة)التوعأ

الصلاح:ابنقال
"

ةالسضومعنى
مفهوم

"
(1)

عىبذلك@اكتنى
حده

"البفقيمي:وقال

أ@/المثمهورالأصول:كتبوفيمابطا،لهيذكرلم

1 ثلاثة(علىنقلتهتزيدالذيالمستثيضلهقالو@،/83
(2)

"

الإسلامشيخوقال
1أح/محصورةطرقلهماالمشهور" منبأكثرأ،/00

سميالتوأتر،حديبلغولماثين،
الفقهاءمنجماعةوسماهلوضوحه،رزلك

بأنبي@هما:غايرمنومنهمفيضا.يفيضالماءفاضمرلانتشاره،الم@تفيض

ذلك،م@أعموالمشهورسوأء،وائتهائهائتدائهفييكونالمستفيض
ومنهم

"عكسمن

بينومشهو@وضعيفأحسنأي.وغيره(صحيحقشمار:)هو

والعامة.العلماءمنغيرهم(وبين)بينهممشهورو(خاصةالحديتأهل

واحدإشنادلهماعلىيطلقوهذاالألسنة،علىاستهرمابهيرادوقد

لا(أمابلفصاعذا،
()

أصلأ.إشنادلهئوجد

صثفوقد
1أط/في الق@هذاأ(/32

"الزركشي:م

فيالتذكرة
فيهاستدركتالمعجم،حروفعلىمرتباكتابافيهوألمت"ةالمحئشصالأحاديث

(450)"المقدمة"(1)

(3)"

الاصطلاخمحاسن
"(450).

(5)
لا".الوأخ@(أد(،لي

لمقط(2)
وأح(أط(،م@

(4)"
.(46)النطر!درمة



النوع
الحدتلمشفورصالملانو@ا

@@

مما
(1)

العفير.الجمفاته

حديث:صحيح،وهوالاصطلاح،علىالمشهورمئال
لااللهإن"

ينتزعه...اننزافاالعلمبقبض
وحديت."

"
من
أ

الجمعةى

فلينتسل...
"

الحاكمومثله
(4)

الضلاحوالن
()

بحديث:
."بالنيات...الأعمالإنما"

لهطرأتإثماالشهرةلأنفاعثرص
ص

عند
وأؤلسعيد،بريحيى

تقذم.كمافردالإش@اد

حديث.@،أد/321/حسنوهوومثاله،
كلعلىفربفةالعلمطلث"

مسلم
"

(6)
المزي:قالفقد

الحسى"زتةإلىلهايرتقيظرقالهإن"
(7)

الحاكمبهمثل"الزأسمنالأذنان"ضعيف:وهوومثاله،
(9)

حديتخاصة:الحديثأهلعندالمشهورومئال
"

اللهرشولأناص

روايةمنالتيحادأحرحهودكواد"رغلعلىيدعوالركوعبعدسفراقنت

أنبىعنأ،ه/1/481مخلزأبيعنالتيميشليمان
(10)

وصشليمار،عيرمختر،أليوعنمخلر،أليعيرأن@عنرواهوقد

"ط"وأ@(وأر(،أد(،في

4الخاريأحرجه ومسلم1(،6
1 3،12 6 7،3

4الترمديأخرجه 9 0ماحهواس1(،2 8 8 (2/42)و(2/41)وأحمد1،،1

.(450)"المقدمة"(5)(92)"الحديتعلومصرفة"

1ماحهاسأحرجه 2 2 فيوالطراي4،1
(195/10)الكمير"معحمه"

(43)"المهرةلأحاديتافياقدكرة"

سالأئمهأحرحهالرأسالأدلادسحدلت
اللهوعدأمامه،ألىحدست

دسرس

اللهوعدالأشعري،موسىرأليعاس،والنالمارني،عاصم
وعمادسعمر،س

مقال@بهاطرفهوكل@وعاتةوأس،مريرة،وأبيعمان،

(92)"الحديتعلوممعرفة"

4الحاريأخرحه ومسلم1(،7
2 9 91).



-

النواويتقريبشرحفيالراو؟رببت@

"الحديثأهلبينمشهوروهوجماعة،سليمان

لأنغيرآ"يستغربهوقد

واسطةبلاكونهاأس@،عنالتيمي،روايةعلىالغالب

1أر/والعلماءالحديثأهلعندالمشهورومثال والعوام:ب،/04
"

المسلم
"وبدهلانهمنالمسلمونسلممن

"الطلاقاللهإلىالحلالأبغض"الفقهاء.عندالمشهورومثال
(2)

صخحه

الحاكم
"

"فكتمه..علمعنسئلمن
(4)

الترمذيح@هالحديث،
النهقيوضغفهالحثاظ،بعضحسنه"لفاسقغيبةلا"

(6)

وعيره

المسجد"فيإلاالمسجدلجارصلاةلا"
(8)

الحفاظصعفه

ا".وترواكتحلواغ@ا،واذهنواعرضا،ااستاكو"

الضلاخ:أبنقال
"

عنهبحثت

صشيءفيدكزاولاأصلا،لهأحد@لم

"الحديثكتب

"الأصوليبن.عندالمشهورومثال

وماوالتسيان،الخطأأفتيعنرفع

6وملم1(،9المحاريأخرحه 4،1

7داودأبوصأص 8 8ماصواس(112 منكرحديتوهو2،،110
2االمستدرفي" 8 4 3،1

2ال@رمديأحرحه 6 4 3والحاكم1(،9 4 2/2)وأحمد1(،7 6،33 0،54 9
"

7/1)لإيماد"اشع@ا(6)(5/30)"الترمذيحاجمع 08)

ثيالرركنيقال
ليالدكرة"

الحا@طاد"وفالبخرة،طرقله"دالمت@رةلأحاديتا

."وكدالاطل،حدثإلهوالخطب

اأحرحه
@يلحاكم

ثىواليهقي1(،933"المتدرك"
3/5،7)لكرى"االى"

1 1،11 لداوا4(،7
1/4)رقطمي @يلرراقاوعد9(،1

1/4)"لمصس@ا" واس7(،9
1/3)لنجمةألي الإيهامكالوهملياد"النقال(03

"(3/3 42)."
هو

"صعح@حدلت

"اسودالعلتهدكر3

1/4)"المساهةالحلل 10).
لاحدبتهدا"

بصح
"

فيدكر
1/7)المير"الدر" دلكقالالصلاحاسأد(22

"المهد@"علىكلامهي



الحديتالمشفورصالثلاثودالتوع

كه@م

حتانابنصححهعلإ".استكرهوا
(1)

والحاكم
(2)

وضع...اللهإن()بلفظ.
".

"الخاة:عندالمشفورومثال

نعم
لماللهيخفلملوصهيب،العند

وعيره:العراقيقال
اللفطبهدايوجدولاله،أصللا"

مىميء@ي

"الحديثف

بينالمشهورومثال
"العامة

خيبرعلىدذمن
"فاعلهأجرمثلفله

مسلمأحرحه

حئادالنصححه"صدقةالناسلأمداراة
(@)

أكابركممعالبركة"
()

والحاكمحادابىصححه"

أيضاصححاه"كالمعاينةالخبرلي@"

1أط/المستشار" الترمديحثة"فؤتمن(@/32

أيضاالترمذيح@هالثميطان،منالعجلة"

."رحمةأمتياختلات"

."عملهمنخيزالفؤمننية"

"
."فليلز@هثيءفيلةبوركمن

عادة،.الخيز"

تعئفوا"ولاعرفوا9

إ

صحيهح

"

صحيح

في
51)

"

صحيح

@

صجح

"

حامع
ا

"

حاح
ا

7حادااس 2 1 2"المسحدرك"(2)(91 8 5 51)

"(4)(1893@مملما

2حاد"اسصحيح 3 5 9،1

.

أكالر@،"

حباد"اس
5 5 2االمتدركو"9،1 1 81)

1حاد!اس 3 3"الصدركوإ16،2 2 5 81)

لترسدي
"2 3 6 61)

ي،تك
2 0 1 عربحديتهدا@قاللكمه(21

"



لإء-@ول
لنواوياتقربشرحفي@4الراريصت@

يذكرهولاوأصوله،لفقهافيلمغروفاترلمتوااومنه

مننقلهماوهورواياتهم،فييوجديكادلاقليلوهوالمحدثون،

إلبها".أحسنمنحبعلىالفلوبجبلت"

."عقولهمقدرعلىالتاسممغأنأمرنا"

صعيفة.وكلها

"
ربهعرففقدنفسه،عرفمن

1أ@/كنزاكت" ."أعرتلا@،/84

."لهأكللمااباذنجان"

"

."نحركميومصومكميوم

"
أبخروج(لرنيمن

(1)

."بالجنةبثرتهاذار

لها.أصللالاطلةوكلها

1أح/الأحاديثمنالنوعهذأبيانكانلإليهأسرلاائديوكتابنا 00/@)

الحمد.ودتهشافثاليالاوالموقوفاتلآثاروا

م@أي)ومنه(
ولاوأصوله،لفقهافيلمعروفاترلمتواا1لمشهورا

كلامفيوقعن@الخاص،بمعاهالمشعرالخاصباسمهالمحذتون(يذكره
ماكلامهففيالخطيب،

الصلاحاب@قالهالحديث.أهلغير@يهاتبعبأنهيسر
الحاكمدكرهوقدقيل:

(3)

البرعدوابن
(4)

حزمواس
فيوقعبلبمعناه،المشرباسمهيذكروهلمبأنهمالعراقيوأحا@

كلامهم
"

متواتر"الفلانيالحديثإنو"كدأ"ك@هعهتواتر

مننقلهماوهورواياتهم،فييوجديكادلاقليل)وهو

(3)

أط(م@

لمتدا"
3/4)افير 94)

"

1/3)المحلى" 2،13 22)

(453)"المقد@ة"

(520/4)التمه@د""

.(266)لإيضاحاواالتقييد"



الحديتالمشفورصالثلدتودالتوع

اخره.إلىأولهمنمتلهمعنضرورةبضدقهمالعئميخصل

التار".منمقعدهفليتبؤامتعمدا،علتيكذبمنوحديث:،

تز.ممتوا

يمكىلاحمغايكونوالأنأ،أد/421/ضرورة(بصدقهمالعلميحصل

آخره(،)الىالإشنادأيأؤله(منمتلهم)عنالكذبعلىتواطؤهم

عددفيهيعتبرولارحاله،عنبخثغيرمنبهالعمليجبولذلك
فيمعش

الباقلاني:القاصي
وتوق@صالح،لوقهاوماالأربعة،يكفيولا"

."الخمسةفي

الإصطخريوقال
0

حموعأؤللأدهاالمختار،وهوعشرة،أقلهاا

الكثرة

إسرائيل.بىنقباءعدةعئر"اثنا"

قيلو
"

"ونعثر
قيل:و

أ"
."بعونر

"سبعون"وقيل:
(1)

والسلام(الصلاةأعليهموسىأصحابعدة
(@)

وقيل:
لانلدر"وأهلطالوت،أصحابعدةعر"ولضعةثلائمائة"

مندكرماكل
العلم.ألادالمذكورةالأدلةفيالمذكورالعدد

منمقعدهفليتبؤأأ،أر/501/متعفدا،علنيكذبمن")وحديت؟

تر(.متوالتار"ا

الصلاخ:ابنقال
"الصحالةمنوستونأثنانرواه"

(1)
لي

"أط(
من(2)لود"

51).

لحصإلىعراهللالصلاح،اب@النحكلامم@ولي@(454)"العقدمة"(3)
الحماط

لعصصالصلاحاسحكاهوما"(322)"الححصرهافرحالعراثى@ىالحا@طقال

ثيدكرله4الحوري،اسكلامهو@يوألهمهالحماط
رواهألهالموصوعاتمقدمة

ص
محمدس=محرأليعىلأوراقدلكلعدروىنملصنا،تودو@أحدالصحالة



في@لأ@
اتقريبشرحكيالراو@رلصل@

لنواوي

1أ@/رواه"غيره:وقال م@أكثرأ،/85
مائة

لمس
"

وفي
"

مسلمشرح
"مائتيننحورواه"للمصح@:"

العراقيقال
ديولي@"

الكذب،مظلقديولكئهسعيسه،المتنهذا

@معةروايةالمتنأط/331/1،لهذاوالخاص
صحابيا.ولسعين

مالكبنأصقا"."أسامةلالجنة.لهمالصئسهودالعشرة
م"خ

"

بريدةه"عار@بنالبراء@"أوسسأوس
حاصلنحابرعد"."

"

أسيدسحذيفة"،@أ"اللهعبدل@جابرنع
(@)

أليمانلنحديفة
خالد."ط@"

عزفطةلن
()

"

حديحبنرالعحم
أرقمبنزيدطب"

"

حم
"ثابتبنزيد."

يزيدبنالسائب."خل
(6)

سعدط@"
المدحاسبن

(7)

"

سلمانعد"."سمينةخل
(8)

بن
المارسيسلمانحالد

."قط"

سلمة
"الأكوعس

اللهعدطب"سنادبنصهيبح
قا"."أوفىأبيبن

اللهعد
رع@س

"

"قط"الزبيرابنلع
عمراب@طب"عاسابر

"

حم

م@ابن"حعمرواش
عود

بنالعرسطب"عروانبنعتبةفى"ت"

عميرة
(9)

حبي@بنعفافىطب"
عقةك"

"عامربن

ياسرلنعمارحم
"طب"

@حينبنعمرأر
"

"طب"حريثب@عمروبز".
عبسةبنعمرو

حد@تالدلا@ىلسألهالإسثراييىالوها@عدأحمدس
عر،،الحرهعلهاحتمع

3
لحي@الحورىاسلال

الادإلىعو@سالرحمىعدروا@هإلىوقعصما

أحداللهرسول@عررواهحديناعرلتولاتال
هداإلالثناوصتود

ا@"الحدت

الحالطهو
@يالحراقي

ا

(323)"الضرةشرح

"

مسلمصحيحشرح
"

(3)"(68/1)لل@ووي
"أر(@ي

م
د"،"أ@(لي@وقهاكت@

أح(وي
"@"

(6)"عرطثة"وأ@(وأر(،أد(،لي
أح،@ي

"
ر

د"

"أ@(@ي

"المرحاس

"أط(وليسليمار"،أ@(ا@ي

سليم
"

أخ(وأط(،أ@(،@ي
"

عمرة
"



النوع
لحدي@تامنلمشفورالثلاثود:ا

."بالنيات...الأغمالانما"حديث:لا

الحهميمرةبنعمروعوفبنعمرو@"
(1)

عادةسعدشبنق@

"

حم
سكعب."

"قطة

حلمعادسحل
خيدةسفعاو@"ه"

(@)

"سفيانأبيبنمعاوية("خلأ"

لنالمعيرةحم
"شغة

نع
"

المحقع

التميمي
"

خل
أسديريدسعد""الأشقعلرواثلة."طب"شريطلننيط"

مرةبنيعلى."تط"
"

راصعأ@در.أ@الحمراءأ@"ه"أمامةألومي
"الخذريسعيدأبو"قط"رمثةألو."قط"

حم
لرصا@ةألو."@"قتادةأبو"

"لأتمارياكنشةألوعد""
موسىألو"ه"الأشعريموسىألوخل

العالقي
"

حم
الكزديميمونأبو."

(4)
هريرةألو"ط@"

أليوالد"@"

الشراء
()

الدارمي
"

"الأشحعيمالكأيوالدحل
أيم@أمعائةلر".

إأجمعينعمهمتعالىاللهأرضي."قط"

أعلمتوقد
(7)

رمرواحدكلعلى

(8)

صحديثهأحرحمن
الأئمة

"ف
حم

لأحمد@"
ي

عد"و"رفظي،للدا"قطو"لي،للظحرا"طبو""،مسنده"

فيعديلابن(@ه/1/581
لز"و""،الكامل"

فالعقا"و"الرار"لمسسد"

في
خلو""،معجمه"

أ،أح/101/حمعاتديكتابهفيخليلبنيوسفللحا@ظ"

نعو"الحديث،هذاطرقفيه
ميو"نعيم،لألي"

الذارميلمسد""
"

"كو"
(9)

محو"ثي،للئسا"نو"للترمذي،"تو"لحاكم،ا"تدركلف@"
للئحاري"

ومسلم.

1أد/بالننات،ا(الأعماللأإتماحديث:لاا سمتوالرلي@أي:@أ/24

وأخ،أ@،،لوقها@ي
"@"

لي
3"أهأ

"

@ي
أر(وثيالفر""وأط،.أد،،

أط(س

أخ@(في
رمرا!"

لي(2)
أط،

@ي(4)
رط،

"
وثيعر"،

أ@(

(7)
@ي

أط،

(9)
@ي

أ@،

حعلإ،سمعاوبه"

لكدا"
وي

"

العثر""

"علمت"



لنواوياتقري@شرح@يالرأو؟برل@

كما
الثاذنؤعفيتحقيقهتقدم

تنبيهان
(2)

ة

وجوده،كترةوتقريرالتواتر،عزةدعوىفيالصلاحابنعلىالردأالأول

فيه(:صنفومن

ماوكذأالمتواتر،عزةمنالصلاحاب@ادعاهماالإسلام.شيحقال

نثأذلكلأنممنوع؟العدممنعيرهاذعاه
عن

الطرق،كثرةعلىالاطلاعقلة

الكدب،علىيتواطئواأنالعادةلإسعادالمقتصيةوصفاتهمالرجال،وأحوأل

م@هميحصلأو
أتفاقا.

وجودموجوداالمتواتركونبهيقررما@،أط/331/أحسنومنقال:

شرقاالعلمأهلبأيديالمتداولةالمشهورةالكفأنالأحاديث،فيكثرة

إخراجعلىاجتمعتإدامؤلفيهاإلىنسجتهالصخةعندهمالمقطوعوعرئا،
تعدذاطرقهوتعددتحديث،

(4)

العلمأفادالكذب،علىتوأطؤهمالعادةتحيل

(@أر/501/الفئهورةالكتبفيذلكومثلقال.قائله.إلىدصحتهاليقيني

كثير

سميتهمثله،إلىأسبقلمكتاباالنوعهذأفيألفتقد
الأرهار"

حديثكلليهأوردتلأبواب،اعلىفرتئا"المتواترةالأخبارفيالمتنائرة

ليدبأسا
(6)

وطرقه.حرحهم@

لخصتهثئم
عزوعلىفيهاقتصرتالأزهار"قظف"سقيتهلطيفجزءدي

منأخرجهالمنطريقكل
فيهوأوردتلأئمة،ا

(7)

ممها:كثيرة،أحاديث

(355)

السحدفيةو@يأر(م@
"

.(13)المطر"دزهة

@ي
وأ@(.وأرأ،أد(،

"وأط،:أد(،@ي
"تيهات

تعداذا"أظ(@ي

"نهأد(اثيلمسالد"."،



الحدلثالمشفورصالملاتودلنوع

وحمسين،ألي@يىوايةمنالحؤص،حدب
(1)

الم@حوحديثصحابئا.

وحمسين،أستروايةمنالخقش،على
(@)

@ياليدينر@عوحديث:صحالئا

وحديث:خمسيننحوروايةمنالصلاة،
"

مرمقالتي...،سمعامرأاللهنضر

وحديث:ثلاثين.نحورواية
"أحرف.سبعةعلىانالقرنزل"

/51روايةم@

1 / 1 8،6
سبع

(3)

وحديث.وعثريى.
"

نجىمسجذا،لتهبنىمن
فيبيتالهالله

"الجنة
حديثوكداعثرير.روايةمن

"

حراممسكركل
وحديث"

بدأ"

خلقلمافيتراكلوحديث(وتكير.منكرسؤالوحديث:غريبا".الاسلام

وحديت.."له
منمعالمرو"

وحديت."أحت
أهلبعملليعملأحدكمان"

وحديث:الجنةا.
يومالتامبالورالماجدإلىالظلمفيالمشائينبتر"

ودتهالمدكور،ساكتاأودعاهاجمة،أحاديثفيمتواترة،كلها."القيامة

المتواتر(:آمسامأ

وهولفظي:إلى:المتواترالأصولأهلقسمقد
لمظه.تواترما

وقائعالكد@علىتواطؤهميستحيلحماعةينقلأنوهوومعنوي:

يتواترأمير@يتثتركمختلفة،
(@)

المشتركالقدردلك

أغطىأئهوآحرحملا،أغطىأسهملا-حاتم-ع@رحلنقلإذاكما

وآخرفرشا،
()

بيىالصئشركالمدرفيتواترحرا،وهلمدينارأ،أغطىأسه

وهوأحبارهم،
جميع@ىمثركوحودهلأنلإعطاء؟ا

القصاياهذه

يأتيأيضاودلكقلت:
(6)

كالأمثلةلمطه،تواترمالمحهالحديث،لي

لياليديررفعكأحاديثمعناهتوأترماومخهالسالقة،
كس@هعهورد@قدالذعاء،

لي
وأخ(أط(،

"
لسيى"

"(51أر(،أد(،في
لما@ياموالقأثاهوماسعيى@

الأرهار"قطص

لي
اتواتر!أرأ:ثيالم("@سعة"أط(

@ي(6)ثآحر""أط(في
لأتى!ه(إ1



في@جمبر
لنواوياتقري@شرحفي@4الراب@ت@

دييديهردعفيهحديثمائةنحو
فيلكتهاجزء،فيحمعتهاوقدالدعاء،

فيها،المشتركوالقدرتتواتر،لممنهاقضيةفكلمختلفة،أ(أد/521/قضايا

المخموع.باعتارتواترالدعاءعندالرفعوهوأ،أ@/431/



لعزيرواالغريصلثلاتودواالخاديالتوع

@

والثلاتونالخاديالنع

ئج*بز

والعزيزالغريب

بحديت،رجلحديتهيخمعمفنوشبههالزقريعنانفردإذا

ثلدثة،أوائنان،انفردوانغريبا،سفي
رواهفإنعزيزا،سمي

عة،جما
مشهورا،سمي

الزفريانمردصإداوالعزيزالغري@التلدتونواالحادي)التوع

منحديته(يخفعمقنوشبهه
سميلحديت،)رجلكقتادةالأئمة،

عهمرواه(كإدعزيرا،سفيثلدثة،أوتنان)اعنهمانفرد(قوغريبا،

1أح/الصلاحاب@قالكدامشهورا(سضي)جماعة، كلامأخذاص(@/01

متدهابن
(1)

فوقثا@مااللاتةحضوادإتهموعيره،(@ه/1/681الإسلامشيغوأما

لمحيئهقوته-أيلعرته-سالعرير؟لاثينوابالمشهور،
(2)

أوآحر،طريقمى

لقلة

الإسلام:شيح
لااثرع@اتي@روايهأنحثادابناذعىوقد"

صورةوأقادمستم،دقط،اثنينعنفقطأثني@روأيةأرادمإنأضلأتوحد

جوزهاالتيالعزيز
(3)

اتي@.م@أقلعناثنين،م@أقليرويهلابأنفموحودة

أبيحديثمنوالححاريأص،حديثمنالشيخانرواهمامناله.

حتىأحدكميؤمنلا"قال@سيهاللهرشولأنفريرة،
منإليهأحتكونا

1أز/الدهو لحديثا"وولده...1،/06

(456)@المفدمة"

لي
حوروها"ظ(@

"

و@ي
لطر"ادرهة"

1الحخاريأحرجه 7ومسلم1(،5 0،1

(2)
@ي

أط(

"
رحر

"هالا



ج@لأ
ىلمواواتمربشرحلمحى4؟الراريبت@

واشناده.متنه،فيبزيادةأويته،برواراونفردامالغريبافيويدخل

وهووغئره،صحيحإلىويتقسمالبئدان،أفرادفيهيذخلولا

الغالب،

عنوروأهصهيب،بنالعزيزوعدقتادة،أن@.عنروأه
شعبة،قتادة:

عنورواهالوأرث،وعبدعلية،اشإشماعيلالعزيز:عبدعنورواهوسعيد،

"أجماعةكل

كماغيرهيزوهفلملروايته(راوانفردماالغريبفي)ويدخل
تقدم

مثاله
غيرهيذكرهالمواسناده(م@نهفيبزيادةأو)2(أالأفرأدقسمفي

فيالطبرانيرواهحديثمثالهما:
الكسير""

(3)

بنالعزيزعبدروايةم@

كلاهمافرقهما،منصور،عتادسروايةوم@الدراوزدي،محمد
بنهامع@

عنأبيه،صعروة،
حيثالمتن،بعضغرابةففيهززع،أمبحديثعائئة

زرعلأ!زرعكابيلككنت"منهالمرفوعنماو@رفوعا،جعلاه
"

السندوسعض

عال@.صأليه،صهشام،عنحعلاهجث

اللهعبدأخيهعنهشام،عنيون@،شعيسىرواهماوالمحفوظ
ب@

الش@خانأحرحههكذاعائة،عنعروة،صعروة،

سلمةسعيدسروايةمنأيصامسلمرواهوكذا
عنالخسامأبيبر

هثام

الأفرادنوعفيتقذمتالتيالبلدان(افرادفيهيدخلولاأ
(6)

)غيره(إلى)و(الصحيحكأ@رأدصحيح()إلىالغري@أي:)ويئقسم(

الغرائ@.علىالغالب()وهوصحيحعرأي.

(1)"
س

(18-17)المو"هة

23/1)الكير""(3) 71)

9/2)ريلجاا14) 4/3)ومسلم4(،5 96)

(5)
(208/4)مسلمصحيح

(2)(381)-

(6)(381)



لعريروالغرثاثو@:لتلاوالحاديالتوعا

بمتنهتفردلوكماشناذا،ومتناضحريبلىو

حبل:أحمدسقال
العرائ@الأحاديثهذهتكخئوالا"

مناكير،@إتها"

الصعماء"عنوعامتهاه/1،781/1

رواهقداتديالطاهرالعلموخيرالغريب،العفمشر"مالد:وقال

"الاس

كا"الرزاقعبدوقال
1أ@/الحديثعري@أنلرى دإداحير،@،/34

هوشر"

"المساركابنوقال

يعحي:وههناههسامنيحيثكالذيالعلم

المشهور"

فياليهقيرواها
المدحل"

"

للقا@رعثلحديث،الخسينسعليحذثت"قال:الرفريعنوروي

حذثشكإلاأراليماقلت:حدثنا.هكذافيك!!الدهباركأحسنت،قال.

ئعر@،لاماالعلممنفليسدلك،تقللاقال.مئي.بهأعلمألتبحديث

"الألسنعليهوتواطأتعر@ماالعلمإلماب،أد/521/

"قاليوسفآبيصعديالنوروى
لالكلامالديرطلبمن

ومنتزندق؟
لالكيمياءالمالطلبومنكدب،الحديثغربطد

"أفلس

ومتناغريب)إلىأيضاينقسم)و،
تمردلوكماشنادا

(8)
لممنه(

الكامل"(1)
"(2)(1/39)عديلاس"

الراويلأحلاقالحامع
"(2/1 00)

(3)"

الراويلأحلاقالحامع
"(2/1 0

(4)"

34/3)"دمثقتاريخ الحيهقيطريقمن(02

لأالمدحللىعلهاأفلم(5)
المثمودالحرءم@ألهاالمح@ىوأشار"

(6)"

دمنقتاريح
"(44/1 علحهأفو@الهقي،طريقص(61

@ي
وأشارالمدحل،@

الممقودالحرءمنأنهإلىأيضاالمحقق

مللكاا"(7)
7/1)عديلاب@" ثي(8).(45

وأح(اأ@أ،
لثرد!ا



فيوللأفي
لنواوياتقريبشرحفياو@ال@ب@ت@

انفردالصحابة،منجماعةمتنةروىكحديثإشناداوضحريبواحد،

منغريثلترمذفي:ايقولوفيهاخر،صحابيعنبروايتهواحذ

هذا

عنفرواهالفرد،اشتهرإذاالآإشنادا،لامتناغريبيوجد

بالتسبةإشنادالامتناغريبامشتهورا،غريباصاركثيرون،المتفرد

بالنيات،ا.الأغمالانماكحديث:،طرفيه،أحدإلى

يت()كحدمتالاشنادا()غريب!إلىو(حد،واوأرا
(1)

)روىمعرو@

وفيهآخر،صحابيعنبروايتهواحدانفردالضحالة،منجماعةمتنه

الوجه(.هذامنغريبالترمذي:يقول

وص
"الناس.سئدال@قالكماأمثلته

برالمجيدعبدرواهحديث

مالك،صرواد،أبيبنالعريزعد
عطاءعنأشلم،ب@زيدص

يسار،س

"بالةالأعمال"قال.@روالنيصالخذري،سعيدأبيص

فيالخليليقال
محفوظغيروهوالمجيد،عبدفيهأحطأ"الإرشاد":"

بوحهأسلمبنزيدعن
ممافهداقال."

(3)
الثقةفيهأحطأ

عن
"الثقة

صحيحوالمتنكله،غريبإسنادهذا"الاسسيداشقال

اشتهرإذاإلاإسنادا،الا@قطمتنا()صحريبحديثيوجد()ولا
ضحريباممتئهورا،غريباصاركتيرون،أ(أح/201/المنمردعنفرواءلفرد،ا

وهوالمشتهر،(@أ@/781/طرفيه(أحدإلىبالت@سبةإسنادا،لامتنا

الأخير

تحقيقه،تقذمكماا(بالنياتالأعمالب،أز/601/)إنما)كحديت:

المشتهرة.الثصاليفعليهاالمشتملةالعرافوكساثر

(2)

وأح(أط،،ي
"لحديت"

"

"الثديالعمح

عنلقلأالاس،سيدلاس
"

(393/3)"المعيثثتح

وأح(أ@(،@ي
"إنما"

1/1)لإرشاد"ا"(4) 67).



والعريرالغريفلثلاثودوالخادياالتوع

العراقي.وقال
الق@هداثبوتالتاسسئدابنأطلققد"

عيرمنم،

حادةمشهوراإلسادهكانمايريدأدليحتمليمثلهولمدكر،لمالهتحصيص

لعذة
(1)

م@
دكوولعص،عربعصهموايةمثمهوريرسايكوسبأن"لأحاديثا

به.لانمرادهمغريباالمتن

ليوقعوقدقال:
ألفاأتهأودلذتفيه،يفتضيماكلامه

(2)

قولحكى

إلاتوحدلاطدأهلتمرد@اومتودأسانيدالراثمنالخامسطاهر:ابر

يتفردوسقروايتهم،من
(3)

مصر(أهلبهاأبالعمل
(4)

@الا@عملأ(أط/531/

مصرهم.غيرفي

دورأحدمماأوا،وم@لسذأكلهالغربيشحلالنوعوهداقال:

مالكاسألرجلأأن"لهبسندحاتمأبياب@ذكروقد
تحيلع@

تحئل،لاشئتد@حللشئتإنلهفقالالوصوء،فيالرخلشأصابع

اللهعبدوكاد
دعحصحاصزا،وهبل@

دلكفيلهودكرمالك،حوا@ص

ورعمصحيح،مضريلسدحديئا
عدهم،مغرو@أته

مالك@اشخعاد

انتهى."بالتخليلفأمرهالسائل،واششادالحديث،

داودألورواهالمذكوروالحديثقال:
(6)

صلهعة،ابرروايةمن

المستوردسصالحمليالرحمنعدأبيعنالمعافريعمرولنيزيد

لي
أرط

@ي
أط،،

أر(،م@

لي
أظ(،

،)1/75(

لح

لي
أظ(

أخ(@ي

وأح(

أ

لدله(2)
لي

"إلط"أ@،

لطموالقوهووأح،
دي

التقييهد""

"

فحلل
"

1 فيولعدها.(48
والترمدي"التملإ""

حمغمىسقطتولكط"

."أخوفيوريلمعاا"

"

الحيلي
"



النواويتقريبشرحفيالراوفىرلصل@

"لهيعةأبنحديثمنإلانر@هلاغريص"الترمدي:قالشدأد.

لنالئيثتابعهبللهيعة،النبهينفردولم
الحارث.بنوعمروسعد

صحاقم،أبياشرواهكما
أحمد

بن
أد/عمهعنوه@،ب@الزحمنعد

1 اللهعدأ(/26
القطان،اسنوصححهالمدكوري@الثلاتعنوه@،بر

و@ابنأخيلاشلتوثيقه
(3)

بمتالعةأ(،أ@/881/الإلسادعنالغرألةفزالت

عريبوالمتنلهيعة،لابنوعمروالليث
"

مشهورا(؟عزيزاالحديثيكونأقدفائدة

رأيتهفيماالعلائيالحافظقالمشهوزا،عريراأيصاالحديتيكونقد

"بخظه.
"حديث

أعزيز(الحديث،"القيامة...يومالتابقونالاخروننحن
(@)

آيعىمشهوروهوهريرة،وأبواليمان،لنحديفةعهرواهكيهماليعن
سلمةأ@لسعة.عنهرواههريرة،

وطاوس،حازم،وأبوالرحمن،عبدبن

"برثنأممولىالزحم@وعدصالح،وألووهمام،لأعر@،وا

4 1

(1/31)"والعديلالحرح

لإيهاموالوهما"
"(5/2 65)

لإيصاحواالتقيجد"
"،372(2 شصر@(74

سقط
أ@،مى

حرءلي
له

عن@لأ(@ال/61/رسطا"أنةحملمبهنمركداك"تعالىدولهتثسير@ي
"

."الحديثعلمليوحهودهالعلائي



لخدباغري@ثود:لثلدوالثانيالتوع

@

والتلاتونالثانيالنوع
@

الحديثغريب

عنبعيدةضحامضة،لقطةمنالحديثمتنفيوقعماهو

فليتحزصعث،فيهوالخوضمهغ،فنوهواشتغمالها،لقنةالففم،

العلماءأكتروقدتثبت،أشذفيهيتتبتونالشلفوكانخائضه،

بنالتض@رصتفهمنأؤلقيل:فيه،التضشيف

غري@لتلاثون:والتانيالتوع)ا
(1)

لحديت(.ا

عنلعيدةغامضة،لفضلةمنالحديتمئنفيوقعما)وهو
(@)

الحديت،لأهلحهلهيقبحمهم(فنوهواسمعمالها،لقلةالمهم.

حائصه()فديتحزبالتوقيحديربالتحري،حقيتىصع@(فيه)والخوض

السدص)وكادالطمودبمحردلمجرونبئهكلامتمسيرعلىئقدمأناللهوليتق

تتبت(.أشدفيهيتتبتون

عنرؤينافقد
أضحا@سئوا"فقال:مة،حرفع@شثلأتهأحمد،

قولفيآتكلمأنأكرهفإنيالغريب
(4)

لالطنكس@لىاللهرسول
()

"
(6)

"بسقبهأحقالجار"حديثمغنىعنالأضمعيوشئل
(7)

ألا"@قال

ال@قصأنترعمالعر@ولكنكىاللهرسول@،أط/531/حديتأف@رلا

"للزيقا

لنالنضرصتفهمنأؤلقيلفيه،التضنيفالعلماءأكتر)وقد

@ي(1)
"أ@(.

عريب
@ي(2)"ألثاط

"أط(
س،

@ي(4)."الحدبت"ظ(.@في(3)
وأح(أط(،

"حدت"

@ي(5)
."لأحطئلط@لا"."الميمونيلاتسؤا"

4"المممرسلا@سؤا)6(ا 1 1الحارىأحرحه(7).(31 2 2 5 8 1

(8)"
اليهقيسن@

(39/58)دمق،تارلحو"ا(،"6/5)ا



عجملأ
رت@

اتقري@شرحفيالرأو؟ص
لنواوي

وأجاد،فاشتقصىعبيد،أبووبعدهمامغمر،عبيدةأبووقيلشميل،

فهذهفاتهما،ماالخقابيث@اعبيد،أبافاتماقتيبةابنثغ

أفهاته.

منهايقلدولالمكتيرةوفوائدزوائدفيهاكتيرة،كتببعدهاثغ

أجنة،أئمةمصنفوهاكانماإلأ

الحاكمفالهشميل(

ثئمالنضر،ثثمأ(أر/701/الخنى،برمغمر(عبيدةألووقيل:أ
وكت@هملأضمعي،ا

(2)

قليلةصغيرة

كتا@سلامبنالقاسمعبيد(أبوب،أح/201/)بعدهماأئفأو(

محضدأبوتتع)تغ(المائتن.بعدوذلكوأجاد()فاشتقصىالمشهور

اللهعبد
في@،أ@/881/عبيد(أبافات)ماالدينوريقتيبة()بنمسلمس

كتابهفيفالهما(ما)الخصنابيسليمانأبوتحيع)نغ(المشهور.كتابه

أصوله.أي:أمهاته(،)فهدهلهما،أعاليطعلىونجهالمشهور،

يقندولاكتيرة،وفوائدزوائدفيهاكتيرة،كتب)لعدهاألف)تغ(

أجدة(أئمةمصنفوهاكادماإلأمنها
(4)

"

الغافرلعبد"الغرائبكمحمع
لماا

لقا"لحديثاغريبو"رسي،
سم

"ئقلمااو"لئرقسطي،ا

للزمخسري،
"لعريبي@او"

ثمالمديمي،أبيللحا@طوديلهللهروي،
لابن"المهاية"

تداولا،وأكرهالاد،اوأشهرهاوأحمعهاالغريب،كتبأحسنوهيلأثير،ا

شرعتوقدعليه،نقفلمبديلالأزمويالضفيعليهفديلالكثير،لاتهوقد

حسثاتلخيصاتلخيصهالي
علىالإعالةأسألواللهحمة،رياداتمع

إتمامه
()

"
(88)"الحد:علوممعر@ه

أط،مى
ال@حداقيودي

وكتهما""

"
المرامتقرب

الطريالديرم@@طللط"

أخ(لي
"حلة"

(5)

"الطر

(324)"التمصرةثرح

إتمامها""أط(@ي



الحدبغريصوالنلاتونالتانيالتوع

رواية.فىمفشراجاءماتفسيرهوأخود

كحديثرواية()فيلهمفسرا(جاءماتمسيره)وأجود

"الصحيحش"

أد/قال:"هو؟فماخبيئا،لكخبأت"صائد:لابنكسدهقولهفي

1 الذخ@@،/26

أهو،ههمافالدخ
(2)

حكاه@يه،لعةوهوالدخاد،
(3)

الحوهري
لم(ا

وعيره،

والترمذيداود،أبوروىلما
()

عمراسصسالم،عنالزفري،روايةم@

رضي
فيعهتعالىالله

"له:قالسدهاليأنالحديت،هذا

)ني
لكختأث

لهوخبأخبيئا".
(6)

(10الدحاد1ت@،لدخادألشمآءتآقبؤم"

المديني:قال
لح@ليقتلهعسرعيسىأنالذخاد،لهخأكونهفيوالسر"

تفسيرفيالضوا@هوفهذاالدخان،
"

الدخ
فا""

وهوالحماع،فقيلفأخطئوا،ذلكغيرعلىواحدعيرفسرهوقد

وقيل:فاحش،تخليط
"التخيلبينموجودلت"

(8)

مرصيعروهو

3الخاريصحبح 0 5 ومسلم1(،5
2 9 3 01)

وأح،رظ(،س

أخ،لي
حكاها"."

الصحاحمحئار"
(200)للراري"

4داودألو 3 2 2والرمدي1(،9 2 4 91)

"3،.أ@،.فيلعدها
1/8)المدييموسىلألي"والحديثالؤآدعريتيثيالمعيث@ 14)

الووى@ىحكاه
"

مسلمصحمحشرح
"

الحطالىعر



@ولؤ
لنواوياتقريبشرحكي@الرا،ريصت@

@

والثلاتونالثالتالنوع

المسلسل

تارة،للزواةحالة،أؤصفةعلىإشنادهرجالتتابعماوهو

كثيرةوأتواعأفعال،أوأقوال،فاة،!لزوااوصفاتأخرى،يةوللروا

فيها.والعدباليدالتشبيككمسلسلغيرهما،

إسناده(رجالتتالعماوهولمسلسل،التلدتون:والتالتا)التوع

يةوللرواتارة،ةللروااحدةوالة(حا)أوحدةواصفة()علىحدأنوأحذاوا

هماأوفعال(اأوأقوالما!)أيضالهموأحواة(لزوااوصفاتأخرى،أ(أ@/981/

1أ@/إماالروايةوصماتمغا، بصيغتتعلقأن1،/36
مكانها.أوبرمنها،أولأداء،ا

الفعليةالرواةلأحوالفالمسلسلغيرهما(كتيرة)أنواعله)و،

ألوبيديشبكهريرة:أليحديثوهوباليد(الت@تئبيك)كمسلسل

"السبت...يومالأرضال@هخلق"وقال:@لآالقاسم
(1)

تسلسلفقدالحديث
عهرواهمنبيدرواتهمنواحدكلبتئبيكلا

"ةحديتوهوفيها()والعد

آحره،إلى"محئد...علىصلاللهتم

مسلسل
(2)

راوكليدفيالحمسالكلماتلعد
(3)

2ممملمأحرحه(1) 7 8 @ىالحاكملالنبكمسلسلأورواه(91
وأورده)33(،"لمعرثةا"

دياللكوي
صعيفقيهالتسلمل"السخاوي.قولهولقل(290)"الأماليطمر"

صحيحوالحديث
"

(2)
وأح(أط(،دي

"لتسللا"

4/4،42لم،2/3)أحمدأحرحهالحديتأصل(3) مسلسلاوأخرحهوعبره،(74

@يالحاكم
@يليهقيوا(32)ص"المحرلة"

2/2)"لنع@ا" "وقال:(22
إسنادوهو

@يالسحاويوقال"،صعي@
سندهورحال"ةالبديعاالقول"

لالكدباتهممنف@هم

"ل@دلك،لص@الحدلتوالوصع



الفشلسلوالتلدتود.النالتالنوع

رؤيناهاكأحاديثنشبتهم،آوصفاتهم،أوالزواة،أشماءوكائفاق

دمشقئون،رجالهاكل

رأسعلىاليدووضعباليد،لأخدواحة،لالمصا@ال@سلسلوكدلك

الرا
وي

قالجمل!التيأنجل،معاذسكحديثالقولية،بأحوالهموالمسلسل

ذكركعلىأعياللهئم،صلاة:كلدبرفيفقلأحئكإنيمعاذ،يا"له؟

أحئكوأسا"رواتهمنكللقوللناتسلسلعبادتد"وحسنوشكرك

."فقل

لمج@:اللهرسول(@أر/701/قالقال:أن@حديثمعابهماوالمسلسل

"وئرهخلوهوثزه،خيرهبالقدريؤمنحنىالايمانحلاوةالعبديجدلا"

خلوهوشزه،خيرهبالقدرامنت"وقال.لحيتهعلىكتاللهرسولوقض

روأتهم@راوكلوكذا"وفزه

ولحوه.الص@شورةلقراءةكالمسلسلالقولة،بصماتهموالمسلسل

1أح/قي:العراقال القوليةوأحوالهمالقولية،الرواةوصفات"آ(/03

"فتماثلةبلمتقاربة،

كالفسلسلالزواة(أسماء)كاتغاقالفعليةبصفاتهمالفسلسل)و(

بالمحمدين
()

تسبتهم(.أوصماتهم،)أو

أومضريون،أودمشقيود(رجالهاكلرؤيناها،)كأحاديثلنالي:فا

قيون.عرأأوكوفيود،

8داودألوأحرحه ودي3(،3/5)لشانيوا1،،105
9الكرى"" 9 3 لمحاريوا1(،7

في
6الممرد"الأد@" 9 5/2)وأحمد1(،0 44-2 العلائيمللأوأحرحه7(،4

لي
لرقمللصحطوطاتصداملدارمحطوط(4،05)ص"المحتصرةالمسلسلات"

1 7 2 7 8،)1@
صحيحوتلسلهلساده

ثي3الحاأحرحه(3)قال،أط(إلعدها@ي
المعرثة"

"(40)

"

المحمدل@ى".وأح(اأط(،@ى(5)(328)السصره!شرح



النواويتقريصشرحفيلىالرا،ريبت@

بأخبرناأوبسمعت،كالمسلسليةلزوااوصفاتلفقهاء،اوكمسلسل

والله.فلانأخبرناأوفلان،

وقنماالض@بح@،زيادةفوائدهومنالاتصال،علىدذماوأفضله

وسطه،فيتسلسلهيتقطعوكدالتسلسل،فيخللمنيشلم

سمعتهحديتأؤلكمسلسل

أوالشافعيين،أومطلفا،الفمهاء()كمسلسلا،@أ@/981/الأول)و(

المحفري@.أوالشعراء،أوالكاب،أوالنحاة،أوالحفاظ،

المتعلقةالزواية()وصفات
بصيغ

)كالمسلسلأد/721/1،الأداء

أسهد"أو("واللهفلانآخبرنا"أولفلدنأخبرنا")أوبفلانا("سمعت"ب

مهم.راوكلذديقولفلائا"لسمعتبالله

لروايتهكالمسلسلبالزمانوالمتعلقة
(1)

يومالأظماروقصالعيد،يوم

ذلك.ونحوالحميس،

كالمسلسلولالمكان،
(2)

الذعاءبإجابة
في

المئزم"
حمعتوقد

(3)

المسلسلاتمنسماعاتيفيوقعفيماكتابا
(4)

كثيرا.ذلكفيالثاسوجمعبأسانيدها،

وعدمالسماعفيالاتصال(عدىدذما)وأفضده
أخدلي@.ا

الزواة.منالفتبمل()زيادةعلىأشتماله(5فوائد)ومن

منيسلم)وقلما
("

فيتسلسلهينقطعوقدالتسلسلفيخلل
1أط/سمعته(حديتأؤل)كمسلسلاخرهأوأوله،أووسطه( وهو(@/36

اللهعدحديث
عمرو:بن

"الزحمن...يرحمهمالزاحفون"

(1)
"أط(@ي

"،التجمللرواية
أح(@ي@

"
لروايةا.

(2)
"أ@(لي

"الملسل

"أط،@دها@ي(3)

@ي
أح(ليولعدها"،دلك

."دلك"

(4)
وأح(.أظ(،@ي

"

"المملسل
(5)

وأر(وأص(،أد(،@ي
4داودأبوأحرحه(6) 9 4 1وايرمدي1(،1 9 2 4/1)وأحمد1(،4 59).



المشلسلوالثلائون.الثاتلتوع

فيه.هوالضحيحماعلى

@بم

سميادسماع@يوانقطععيينة،أسفيادسإلىالتسلسلليهانتهىفإته

ص
أ

أ(

أوأليقالولمر،أليمنعمروسماعليوالقطعديار،بنعمرو
2)

اللهعبدمنقابوسأبيسماع
سماعويرعمرو،لن

اللهعد
لمجرالتيمن

فيه(هوالصحيحما)على
(3

@ه.فوهمالسلسلة،كامللعضهمرواهوقد

الدنيا(:فيمسلسلأصحأفائدة

الإسلام:سيخقال
"

لقراءةالمملسلالدليالييروىمسلسلأصحمن

رة(شوأ
(4)

"لصفا

ليدكرللأيصا،والمقهاءبالحفاظوالفسلسلقلت:
"

شرح
أد""الئخحة

القظعيالعلميفيدممابالحفاظالفسلسل
"

أظ(.من

أط(مى

أعلموالله"أط(:فيلعدها
"

سقط
أط(.س

"

الاريفتح
"(8/6 بمعاه.(41

(25)المظر"نرمة"



لنواوياتمري@شرحفىالراوفىريبن@

@

والتلاتونالرأبعالنوع

ومنسوخهالحديثناسخ

أولى،وسابقةطولى،يذفيهللشافعنيوكانصعت!مهغفنهو

مته،ليسماالحديثأهلبعضفيهوأذخل

لحديتاناسخلتلدتون:والزالعا)التوع

فقدمهغ(فق)وهو
قاصقعلىعلىمر

"وأهلكتهلكتفقال:لا،لقال:المسموخ؟
(1)

عباسأبنعنلحوهوألسد
(2)

فقالشيءصسئلأنهحذيفةوأسندص

1 يعرفومنقالوأ:أوالمنسوخ،الثاسخأ،/90

أعيا"قال:الزفريعنرويافقد)صع@(

"منسوخهمنالحديثناسخ

وسابمةطولى،يدفيهلل@افعى)وكان

منقدموقدوارة،لابن
"

كتبكتت"مصر"؟

ناسحولاالمف@ر،صالمجملعلمنامافزطت،
الثافعيأ(أز/801/جالسسا

"

ممنالحديت(اهلبعضفيه)وادخل

خه(ومنسو

"@قال:،
منالئاسختعرف

كتابه،@يالحارميألسده

أ@/عرفمنيفتيإئما":

عمر"قال:ذلك؟

يعرفواأنوأغجزهمالفقهاء

أحمدالإمامقالفقدآولى(

قال:لاقال:الافعي؟

حتىمشوخه،صالحديث

منه،ليس)مافيهصنف

10/1)للبيهقيالكرىاال@" 5الررأقلعد"المص@و"7(،1 4 0 71).
"

"أظ،في(3).(259/10)الكسير!المعحم
المنسوخمن

"

"

1/1)الكرى"ال@إلىالمدحل لأوالمسوحالاسحلمحيالاعتارو"7(،2

للحارمي
(48-50)

.(9/97)الأولاء"حلية"(6).(3/536)الأولاء"حلية"



ومتشوحهالخديمتتاسحوالثلدتودالزالعالتوع
@ئخ

مامتقذمنه،حكماالشارعرقعالتسخأقوالمختارمغناه،لخفاء

متأخر.منهبحكم

عننهيتكملأكنتاللهء@:رسولبتضريحعرفمافمنه

فزورها؟.لقبورازيارة

وشرطه.الشخأي.معناه(لخماء

متقذما.منهحكماالشارعرفعالنسخ)آقحذهفي)والمختار(

متأخر(منهبحكم

"5فالمرأد

الحكمرفع
"

تعلقهقطع
لهواحترزالمكثفين،ص

سادعن

م@بعصإخارعنللشارعولإصافتهالمخمل،
@إتهالضحالة،منالتسخشاهد

نسخا،يكونلا
لإخباره.إلاذلكقبليئلغهلملم@سهالتكليفيحصللمنو

وب
"

الحكم
"

نسخا.يسغىلا@إنهالأصلية،الإباحةرفعص

وب
"

المتقدم
"

(1)

وحوه.كالاستتاءلالتكليف،المتصلالتخصيصعن

بوبقولنا:
"

لموتالحكم(@أد/721/رفععنمتاخر"،منهحكم

لالتهاء(@أح/301/انتهائهوع@ونحوه،بجنونتكليفهزوالأوالمكلف،

"كس@:كقولهالوقت،

فأفطروا@لكمأقوىوالفطركدا،العدؤلاقواإنكم
(@)

نسخالي@الومدلكبعدفالصوم

ك@(اللهزسولأ(أظ/731/)بتصريحفيهالسحعرف(ما)فمنه

بىيارةعننهيتكمكنت".@)بدلك
عننهيتكموكنتفزوروها(لقبورا

1الظروفعننهينكموكنتلكم،بدامافكلواثلاث،فوقالأضاحيئحوم
0 0

ئريدةعنمسلمأحرجهالحديث

(1)
دي

لتقدم!لاولاوأخ،أط(،
1مسلمأخرحه(2) 1 2 لحوسوعبره(01

اللمطهدا

(3)"

9مسلم،صجح 771)



-@
النواويتقريبشرحفيالراو؟برت@

منالأفرينآخركان:@الضحابيبقولعرفماومنه

بالتاريخ.عرفماومنهالتار.مشتمماالوضوءمجبهتزكاللهرسول

منالآمرينآخركان"ة@الضحابي،بقولعرفما)ومنه

عنوالثسائيدأودأبورواهالتار"(مشتمفاالوضوءتركمجوواللهرسول

جابر@،أ@091/

الماءكان"كغب:ب@أبيوكقول
ئتمالإشلام،أولفيرخصةالماءم@

أمر
(2)

وصخحهواثرمديدأودألورواه"بالع@ل

ليالأصولأهلوسرط
هدا"قال،فإنبتأخره،ألمجخبرأددلك

لاسخ
"

لهيثبتلم

اجتهادعنيقولهأنلجوازالنسخ،

"العراقيقال
لاالثسخلأنوأشهر،أوضحالحديثأهلطلاق@

والضحابة@التار@مغرفةعندإليهيصارإنماوالزأي،لاختهادلاإليهيصار

أحد@حكمأنمنأؤرع
تأخريعرفأنغيرمنبنسخ،شرعيحكمعلىمنهم

الشافعيأطلقوقدعه،الاسخ
(7)

أيصا"ذلك
(8)

لأأفطرمرفوعا.أؤسشدادسكحديثبالتاريخ(عرفما)ومنه

والمحجومالحاجم
والسائيدأودألورواه"

أئهال@افعيذكر
احتجمك@هالثيأن"ر@الماعباسابنحديتمسوح

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

1داودألو 9 1/1)والسائي1،،2 08)

أمرسا""أط(@ي

2ودداألوأخرحه 1 4،12 1"الترمديو"5،،1 1 هدا"الترمذي.وقالوعيرهما،(01

حدت
الماءكادوالحاصحبح،حس@

الحاءم@
دلكإ.بعدلحنمالإسلامأولير

لدله
"،قلثإدآحر"لحديتيكود"أظ(@ي

أح(و@ي
"

"قللحإدآحره،يحدت

2لإحكامفئ
"

3/9)للآمدي /3)"المحيطالمحرو"7(،1/04)"المحصولو"1(،7

أح(ثي
"

"

"الحديتاخلاف"(7)القرا@ي
(487).

"

.(331)"والنذكرةالتمصرةشرح

"
2داود"أيص 3 6 1الكمرى"السىو"1(،8 3 8 13)



وفتشوخهالخديمتناسخوالثلاثود:الزالعالتوع
خجي

فىالخفرشاربقتلكحديبالإتجماع،بدلالةعرفماومنة

الزابعة،

وهوأأواحتجممخرموهو
أ(

صاثم
مسلمأخرجه"

(2)

فإر
(3)

إثماعاسابن

فيضحرماصححه
سنةالوداعحخة

أنشذادحديثظرقسعصوليعشير،

ئمانلسةالفتحزمنكاندلك

فيالخمرشناربقتلكحديثالإجماع(دلالةدغرفما)ومنه

وهوالرابعة(
"معاوية:حديثمنوالترمديداودأبورواهما

شربمن

"فاقتلوه...الزابعةفيعادنف@فاجلدوه،الخمر
(@)

فيالمصس@قال
"

"ن@حهعلىالإخماعدك":"مسلمشرح
كاند@

الطاهرية@حلافذلكفيحالفحزمابن
(8)

الإنجماعلييقدحلا

ل@خهوردلعم
لي

محغدسروايهمنالئرمديقالكماأيضا،اللة

عنإشحاق،
ثربإن"قال.محروابأنحاس،عنالمنكدر،بنمحمد

أتينتمقال"فاقتئوه(@أر/801/الزابعةفيشربنف@فاجلدوه،الخمر

يقتهولمفضرلهالرا@ة،@يشربقدبرجلذلكلعدكج@هالني

دؤيبل@قحيصةعنالرفريروىوكذلك"قال:
1أ@/ عنأ(/91

هذانحوعيه@هالني

"رخصةوكانتالقتللرفعقال
(9)

(@أ@/731/التهى.

أط(.س

2مسلمأخرحه لعيروجره(1021
83الحاريوأحرحهالصياملمط 6 سدكر(11

"للمطالحدثوأماالصيام.

محرم،
3ط

@يالساثيقال@قد"
/2)الكرى"السى1

2 سكر"هدا"(35

(530)للامعى"الحدتحلا@ا"(4)"@ال"وأرأ.أد(،لى

"
4داود"أيسن 4 8 1والترمدي1(،2 4 4 41).

@

11/3)المحلى""(7)(5/430)للمووىملم،شرح 68)

ثي
"(9)الطاهري!."أ@(.

ال@رمديحامع
"(4/49)



المواويتقري@شرحكىالراوفىلبل@،

ناسخ.علىيدذولكنيتسخ،ولايتسخلاوالإتجماع

فيالبزارأسندهالتر@ذيعلقهوما
"مسده"

سنةاولولد"ةوقالالصحالة،فيالرعبدابندكرهوقحيصة
من

1أد/الهخرة، المتحعاموقيل؟أ،/28
"

إدأكنا"قال.جابرحديثمنالئرمذيرواهمالدلكالضحيحفالمثال

ححجا
عننلبيفكناك@الثبيمع

الصبيانعنودزميالنساء،

"الترمذي:قال

غيرها"ع@هايلبيلاالمرأةأنالعلم:أهلأجمع

إذاإلأله،العملتركعلىبالإجماعبالن@حعلمهيحكملاالحديثثم

فيحتمللاوصحته،عر@
(4)

الصيرفيبهصزحغلط،أثه

غيرههويئسخ()ولاشيءينسحهلاأي.ينسخ(لا)والإجماع

عيرهناسحوحودعلىأي.ناسخ(علىيدل)ولكن

كما
مي

1الأسمار"ك@" 5 6 21)

3/2)"لاسنيعا@ا" 5

"

9"النرمديحامع 2 71)

"أط(في

"@يحمل

@ي
"كاله

عهكما@له"الدلانل

@يالعراقي
لإيضاحواالتقيد"

"(282)

حعرا
"

للماالكير"الحاوي
(16/83)وردي



المضخصقغرمةوالئلاثو@الخامسنلموغ

والتلاتونالخامسالنوع

لا

المصحفمعرفة

ولهمنهم،والذارقطنيالحذاق،يحققهواتماجليل،فنهو

لفض@تضحيفويكونمفيد،تفمنيصفيه
والمتن،الإشنادفيوبصبر

معين،ابنصخفهوالجيم،بالزاءمراجم،بنالعؤامالإشناد:فمن

والحاء.بالزايفغاله

المصحص(معركةوالتلاتونالخامسأ(أح/401/)التوع

مىالحداق(يحققه)واتمافهخجليل(كن)هو
الخفاط

العسكري.أحمدألووكدلكمفيد(تصنيففيهولهمنهم،)والذارقطني

وص
صيغرىومن"قالأنهأحمد

"والتصحيتالحطأ

ومقاطه)ولصر(المعىتصحي@ويقابلهدممد(تضحيص)ويكون
(2)

السمع.تصحيف

بنلعؤاما)الإشتاد.@يالتصحجففمن(لمتن،واالإشناد)فيويكون

)بالزايمرا-فقاله(قعينالنصحمهوالجيم،بالراءمراجم،

لحاء(وا
(3)

صخفهالمفتوحة-المشددةوالفهوطةالمصمومةبالسورالئذر-بنوعتبة

والمعجمةبالموحدةالطبريجريرابن

1"النقاتألسماءاتاريح(1) 1 5 8 6 16/2)لحداد"واتارلح1 11)

"أط،في(2)
."قاللهو

الصلاحالنمقدمةو"4(،3/6)للدارقطي"العلل)3(ا
/2)الثياح!الثداو")174(،"

(7/94)التهديب،تهدب"(4)



النواويتقربشرحفيالراو@لبت@،

فيع@أحتجرالتبيأنفابتبنزئدحديتالتاني:ومن

صخفهفيها،يصلينحوهأوحصير،منحخرةاتخذأي:المشجد.

احتجم.فقال:لهيعةابن

صخفهشؤال...،.منستاوأتبعهرمضان،صاممن"ةوحديت

بالمعجمةشيئا،فقال:الضولي

التصحي@أيالتاني()ومن
(1)

أق@ابتبنريد)حديثالمش@ي

حصير،منحخرةاتخد)أي:لالراءوهوالمشجد(فياحتجرعسرالتبي

فيهايصنىنحوهأو
(@

ة)فقالالهاءوكسراللامبمتحلهيعة(ابنصخفه

بالميماحتجم(

منستاب،أ@/191/وأتبعهرمضاد،ضاملامن)وحديث:

الضولي)صحمهالعددلفظالفوقية-والاءالمهملةبالسي@("شؤال...
والتحتيةبالمعجمة(شيئافقال:

"ذر.أليوحديث
تعين

(6)
بنهامفه@والو@،دالمهحلة"صانعا..

والثحتيةبالمعحمةعروة

"الخطبيشققوفىالذي@تججيدهأدلهرسوللعن"معاوية:وحديث
(8)

المهملةلمتحوكغصحفهبالمعجحة،
(9)

فقالأيضا،شاهينابنصخفهوكذا

اماسةوالحاجةقؤميافكيفسمعه:وقدالملاحينسض

ثي
"المصح@"أظ(

(2)
وأخ(وأط(،أ@(،ثي

علبها"."
@أض(4)(187/1)مسلمللإمامالتمييرا"

1ص 6 4 11)

"

4/6)سعداد"تارح 1/2)"الراويلأحلاقالحا@عو"1(،8 96)

"وأظ(أ@(،@ي

يعير،

مسلملفواندالمعلمإكمال"
مسلمصحيحصياتو")1/843(،"

"2 6 21)

@يالطرايأحرحه
19/8)الكمير"" 4 8 /3 فيالهينميو@ال(61

"

المجمع
"(2/

4 "الصعصعليهوالغال@الحعفيحاسويهالكير@يالطرايرواه"(18

"

1/2)"الراويلأحلاقالحامع 92)



لمضخفافغرفةوالثلاتود:الخامسالنوغ

،*/:

بعضهمرواهالأخولعاصمعنيتسفع،تقمحيفويكون

المتنى:بنمحقدكقولالمغنى،فيويكونالأخدب،واصلفقال:

غبهغ.اللهرسولإليناصزعنزة،مننحنشرف،لناقوئمنحن

تيعر.شاةأؤ"وحديث:
"

(1)

موسىأبوصحفهالتحتية،بالياء

محفد
لالنودالمثنىبن

1أط/وصح@ حئا"تزددغئازر"حديث:لعضهمأ(/38
(3)

ترذدزرعا@قال

حاءكلهافصارتزروعهم،زكاةيؤذونلاكالواقوفابأنفسرهثثمحئا

واسمالاسمأووالتقص،ألاسميكوربأرشمع(تصحيف)ويكون

اخر(اسمأوأولقحه،آحراسموزنعلىالأب،
()

والحروفأسه،واسم

السمع.علىدلكدي@تبهونقظا،شكلأمختلفة

أولأحدب(اواصللمحقال:بعضهمرواهلأخول،اعاصم(عن)أكحديت

عنوحديثأ(ر/901/@عكسه
خالد

مالكفقال.شعةرواهعلقمة،بن
عر@طه.بن

بنمحفدأفوسىأليكغول(المغنى،)فيالتصحجف)ويكون(

أحدلالزمق،الملقبالعزيالمثنى(
شيوح

تمقو)لحن(@أد/821/ال@تةلأئمةا

صقىكتنالنيأنيريذ(@اللهرسولإليناصتىعنزة،مننحنشزف،لنا

يديهبينئئص@الحرلةهاالعنرةلماوقبيلتهم،إلىصقىأنهفتوفمعنزة،إلى
(6)

منوأعجص
أنهأغرابي،عنالحاكم،ذكرهمادلك

رعم
صئىجم@هأئه

@أخطأوهمه،علىلالمع@ىرواهثمالمون-بسكونعنزة-صحفهاشاة،إلى

وجهينمن

9المحاريأحرحه(1) 7 83وملم2(،15 2 11)

المحدثي@تصجمات"(2)
الراويلأءقالحاحو")65(،"

"(295/1)

"(4)(347/3)3الحاأحرحه(3)
(148)"الحدتعلوممعر@ه

سقط(5)
أد(.مى

(6)"

الراويلأحلاقالحامع
"(1/2 12/1)النلاء"أعلامشرو"5(،9 25)

(7)"
(148)الحديت،علوممعر@ه



رل@
النواويتقريبشرحفيالرأو@ص

أنذلكومن
قبلالجمعةيومالثحليقعنالمهيحديثسمعبعضهم

سنة.أ@/291/1،أربعينمندالصلاةقبلراسيحلقتماقال:"الملاة
@هم

حلقاالثاستحليقالوأدلما@الرأس،تحليقمه
(1

الصلاحاسقال
"

لهمائحثة،الأكابرصالمنقولالتصحيفمنوكثير
"لاقلوهينقلهالمأعدأر،@ه

والمحرف،:المصحفبينحجرابنأتفريقتنبية

قسمين:إلىالوعهداالإسلامشيخقسم

المصحف.فهوالقط.فيهغيرماأحدهما:

المحز@فهوالحروف،بقاءمعالشكل،فيهغيرماوالاخر.

"التصحيف"أكتابفائدة

العلماء؟تصحيفاتكلجمعللدارقطني

القران(:فيالتيحتى

"التصحيف"كتا@فيالدارقظيأورد

للعلماءوقعتصحيفكل
فيحتى

ان.لقرا

@،أح/401/عثمادأفىرواهماذلكمن
أصحابهعلىقرأشيبة،أليب@

التمايةأجحلهو،إدماله:دقيلآخيه.رحلفيالثمفيسةجعلالتمسير:لي
لعاصمنقرألابكرأبووأخيأنافقال.أيوس@07(
@@ألمللأمح@رنكدعلقيترألز"التفسير.فيعليهموقرأ"قال:

1قالهاأ(الميل.1
0

ل
"البقرةكأوليعنيم،

الدا"
العياح

"(2/04،)7
(335)"لدكرةواالنصرةولاشرح

الصلاحالنمقدمة"
"(476)(3)"

.(92)"الحمةلنرح
"

1/2)"الراويلأحلاقالحامع 19/4)"الكمالتهدي@و"9(،9 86)
"

19/4)"الكمالطدب 86)



وحكمهالخدي@تضختلففغرفةوالثلاثودالشادسالتوع

والثلاتونالسادسالنوع

وحمهالحديثمختلفمغرفة

العلماءجميعمغرفتهإلىويضطزالأتواع،أهغمنفنهذا

ظاهرا،المغنىفيمتضادانحديثانيأتيأنوهوالطواثف،من

الجامعونالأئمةلهيكملتماوأحدهما،يرجحأوبينهما،فيوفق

وصنفلمعاني،اعلىصونلخؤااوالأصوليونلفقه،والحديتابين

تعالىاللهرحمهيقصدولمتعالىاللهرحمهالشنافعنيالإمامفيه

ابنفيهصنفثغطريقه،علىبهاينبهجفلةذكربلاشتيفاءه،

أؤلىصحيرهالكونحسنة،غيروألثتياءحسنة،بأشياءفيهفأتىقتيبة،

لمختلف.امغطموترثوأقوى،

وحكمه(.الحديتمختلفمعرفةوالتلاتون.الشادس)التوع

جميعمعرفتهإلىويضطرالأنواع،أهممنفن)هذا
منالعلماء

فيوفقظاهرا،الفغنىفيمتضاذانحديتانيأتيأنوهوالطوائف،

)واتماالآخردونبهيعمل@@،أط/831/أحدهما(يرنجحأولينهما،

يكمل
(1)

والاصوليونوالفقه،الحديتبينالجامعونالأئمةله

الدقيقة.المعاني(علىالغؤاصون

ليهتكتممنأولوهوتعالى(اللهرحمهال@تنافعيالإمامفيه)وصتف

دكر)بلبالثألي@أفردهولااستيفاءه(تعالى-اللهرحمهيقصد-)ولم

@يالجمعأي:طريقه(علىبها)ينبه"الأم"كتابفيمهجقلة(
ذلك.

غيرواشياءحسنة،بأشياءفيهفأتىقتيبة،ابنفيهصتف)تغ

معضم)وترثمنهاوأقوى(أؤلىغيرها)يكونباعهنيهاقصرحسنة(

المختلف(.

"أه،.في(1)
."يعمل



ع@-
النواويتقريبشرحفيالراويىتلى@لب

جمعومن
الأحيان،فيالتادرإلأعليهيشكللاذكزناما

ويجبفيتعينبينهما،الجقعيمكنأحدهماقشمان:والمختلف

بهما.العمل

"كتابهوالظحاويجرير،ابنذلكفيصثفثم

الالار".مشكل

أعرفلا"قال.حثىفيه،كلافاالثاسأخسىمنخزيمةابروكان

بينهما"@،أ@/291/لأؤلصبه@ليأتنيعندهكانفمنمتضادي@،حدثين

جمع)ومن
علىوالغوصلأضول،واوالفقه،الحديث،منذكرنا(ما

منعليه(يشكلالاالذقيقة،المعاني
الآحيان(.فىالتادر)إلادلك

صحيحبوجهبينهما(الجمعيمكنأحدهماةقشمان)والمختلف

بهما(.العمل)ويج@النسحولاالتعارص،إلىيصارولا)فيتعين(

وم@
لمقثتينالماءبلغإذا"حديثالأخكام،أحاديثفيذلكأضثلة

"الخبثيحمل
(2)

لاطهوراالماءاللهخلق"أ،:أد/921/وحديث(@أر/901/

ربحهأولونه،أوطعمه،غيرماإلاشيء،ينجسه
"

(3)

كيرطهارةظاهرهوالثاليلا،أمتغيرالقلتين،طهارةظاهرهالأؤلفإن

لالآخرممهماكلعمومفخصأقل،أمقلتينكانسواءالمتغ@ر،

يوردنلا"حديثغيرها.وفي
()

مصحعلىممرض
"

(6)

المجذوممنفرو"
الأعد،منفرارك

(7)

طيرة(أولاعدوىلا"حديثمع
(8)

"
(9)

صحيحة.وكلها

44،14)"الحديتعلوماحمصار" .(336)اوالدكرةالسصرةشرحوا1(،5

6داودألوأحرحه 31).

5ماحهاسأحرحه 2 (500)"الحدلتاحلا@"(4)صعحص.لإساد(11

وجمالا@ورد"،"أوأحوأ@(،أر(،لي
يراد"لا"أظ،

5الحاريأحرحه 7 7 2ومسلم1(،4 2 2 11)

@يالحاريعلقه
الحداملا@ال@كتا@

وأخ(أط(،@ن
5البهحاريأحرحه 7 0 2ومسلم1(،7 2 2 2،1



وخكمةالحدتفختلصمغركةوالنلاثودالسادسالتوع

علمنافإنبوخه،يمكنلاوالثاني:

مالك:الحفعديالتاسسلكوقد

حعلتعالىاللهلكىطبعها،تعديلاالأضراصرهذهأنا(أحدها:

لسه،صدلكيتحلصوقدمرصه،لإعدائهلسئاللصحيحبهاالمريصفخالطة

كما
دكرهاتدىهوالم@لكوهذا"،الأشمابمنغيرهلي

(1)

القلاحابر
(2)

الثاني:
مذلا@والأمرطعمومه،علىلاقيالعدوىأد@ي"

الدراثع
صشيءيحالطهللذييتفتىلئلآ"

لاالتداء،تعالىاللهلتقديردلك

ديقعالعذو@،صخةديغتاقدمخالطخه،لسصذلكأنفمطنالمسمية؟لالعذوى

شيحاحتارهاتديهوال@نلكوهدأ"للمادةحسفالتجنه@أمرالحرج،لي

لإشلاما

لمىغمومم@محصوصولحوهالحدامالعدوى@يإناتأد"الثالث:

الحدامإلاصأي:أ،أط/931/عدوى".لا"قوله:معنىفيكونالعدوى،

ولحوه،
أشيء(يعديلاقال.فكأنه

(4)

يتي@تقذمفيماإلاشيئا،
أتهله

يعدي
الباقلاليبكرألوالقاصيقاله

()

الزابع.
القمحيحرأىإدالأتهال@حدوم،لحاطررعايةلالفرارالأمرأن"

1أ@/مصيته،تعطم حديث:ويؤيدهحسرته،وتزدادأ(/93
النظرئديموالا"

المجذومينإلىإح/501/1،
(6)

مسالكو@يهالمصى"أ7(هداعلىمخموذ@إله"

أخر.

علمناكإن)لوجه.سيحهماالحمعيمكن(لا)التانيالقسم)و(

@ي
(478)"الحديثعلوممقدمة)2(ا"سلكه"أأ@

"

شرح
سمط(4)(60)"الحه

م@
أ@(

(169/10)الارجما"-"ححرياسالحا@طلقله

"أأ@في

المحدوم
"(7)"

الاري@خح
"(10/1 69)



لمواوياتقرل@شرح@ىالراو؟رلبن@

بصفاتكالتزجيحبالزاجح،عملناوالأقذمناه،ناسخاأحدهما

وجها.خمسينفيوكترتهملزواةا

منهمابالزاجح(عملناوالأ)قذمناه.سبقممابطر@قناسخا(آحدهما

ونحووأحمظ،أتقنأحدهمارواةكؤنأي.لزواة(،ابصمات)كالترجيح

منوجها(خمسين)فيالحديئينأحدفي)وكترتهم(سيذكرممادلك

والمسسوحالاسخفيالاعتبار"كتابهيرالحازميذكرهاالمرخحات،
"

(1)

منأكرإلىغيرهووصلها
ديالعراقيذلكأسخو@ىكمامائة،

"نكته"
(2)

أقسام:سئعةإلىمنقسمهرأيتهاوقد

بوجوه:ودلكوي،لراابحاللترجيحاالأول:

والوهمالكدباحتماللأنالمصنف؟دكركماالزواة،كترةأحدها:

م@أبعدالأكثرعلى
الأقل.علىاحتماله

لأنتقات؟الزجالحيثلإشاد،اعلؤأي:الوسائط؟قلةثانيها:

أقل.ثهوالوهمالكذباحتمال

لأن"اللفظأولمعنى،مروئا،الحديثكانسواءالراوي،@قهثالثها:

سمعإداالفقيه
ما

يمتنع
عه،بحثظاهرهعلىحمله

يزولماعلىيطلعحتى

العاميبخلا@الإشكال،به

يتمكىلهالعالملأنبالسخو؟علمهرابعها.
(4)

التحفظص
مواقععن

ماالزلل
()

مهيتمكنلا
عيره.

باللعةعلمهخامسها:

@،أد/921/كتاله.علىيعتمدمنلحلا@حفطه،سادسا:

لاعارا"(1)

التقييدو)2(ا

(3)
أط(مي

(/)
أط(لي

والمسموخالاسحثي
"(59-89)

سصاحل!ا
"(286-2 87).

العالد@،"
أح(ولي

المالر""
"

أ@(في(5)ممكى،



وخكمةالحدتفختلصمغرفةوالنلاتو@السادسلتوع

@يأفصليتهسابعها:
ا@لخويين،أولقهين،يكولابأنالنلاثة،أحد

الاخر.منأ@صلذلكفيوأحدهماحالظين،

رثامنها:
سه.واهتمامهبالحديث،اعتناؤهأيضبطه؟ادة

صالشحصتمحعالشهرةلأدشهرته؟تاسعها:
مرتمسعهكماالكذ@،

ذلك

حس@أوورعا،كونهالعشرين.إلى
أر/عيرأيالاع@قاد-

1 مىعيرهمأوالحديث،لأهلجلي@اأومبتدع-أأ/10
أكثرأوالغلماء،

ديلن@لاأوالثسب،مشهورأوحرا،أوذكرأ،أولهم،مجالسة
اسمه،

لهأوسهما،المييروصع@ضعي@،@يهيئاركهبحيث@،ه/1/391
اسم

لمأأوأكنر،ولدلكواحد،
أ(

كنا@لهأولحملط،
إل@ه.لرحع

صلخلا@لالاختار،عدالتهتثمتأنعثرينها:حادي
لالتركية،تت@

قلحا@ما.إنعه،الروايةأوبروايته،العملأو

يعملأد(@أ@/931/عثربنها:سابعإلىعنرين@اثاني
(2)

صلحره

سس@ئذكرأوأعدالته،علىيتمقأوزكاه،منبهيعمللمومعارضهزكاه،

تعديله(
(3)

أخوالصالمحصكثيريأوغلماء،يكولواأومركوه،يكثرأو

سلمةأمحركتقديمالقصه،عاحبيكوفىأنعثرينها:
روح

ديالعثاسبنالفصلحبرعلىجنباأصبحلصالصومفيغسي@التي
معه

"

مه.أعلملأدها

رواه.مائباشرأنعرينها:تاسع

ومعر@تهالمتمذمأصالةلقوةعكسهوقيل:إسلامه.تأخرالثلالون:

(1)
@ي

لم!لاوأ@(

سقط(3)
أخ(.س

(2)
أخ(لي

العمل"
ا



-

ح@ع@
النواويتمريبشرحفيفىالرأ،ريبت@

تأخرلاحتمالبالتأخير؟يرححلمالمتأخر،إشلامإلىموتهتأخرإدوقيل.
متقدمة(رواياتهأكئرأنأعلمأوتقدم،@أنعهروأيته

(1)

المتاخر،روايةعلى

سياقاأحسنكولهالأربعين:إلىوالئلالون
(2"

لحدينه،وامشقصاء

مثاففاأوبلده،مشايحم@سمعأولشيخه،ملارمةأكترأومكالا،أقربأو
لاأوالأحد،حاللشيحهمشاهدا

منالضحابيأوسالمعنى،الروأيةيجير

معاد،أوالأقصية،وهو@يعلى،أوأكابرهم،
أووالحرام،الحلالفيوهو

1أح/أوالفراثص،فيوهوزيد، لابلدم@رواتهأوحجاري،الإشماد@،/05

التدليس.يرضون

بوجوه.ودلكبالتحمل،الثرحيحالثاني:الق@م

ليرجحالوقت،أحدها:
(3)

لمص
(4)

لعدإلاالحديثيتحمل

البلوغ،
كانمنعلى

بعدهوبعصهقبله،تححلهبعص
مقاهذأيكودأنلاحتمال"

للصبطلتأهلهأقوى،بعدهوالمتحملقبله،

والآخرعرضاأوعرضا،وألاحرتحديئايتحملأنوثالئها.ثانيها
1أ@/ماولة،أوكتابة، وجادة.أو1،/94

بوحوه.وذلكالرواية،لكيميةالثرجيحالثالث:القسم

أحدها:
فيه،والمشكوكبمعناه،المخكيعلىللفطه،المخكيتقديم

ماعلى
أنهعر@

بالمغنى.مروي

ماعلىوروده،سب@فيهذكرمائانبها:
علىلدلالتهيدكر@يه،لم

سببه.عرفحيثبه،الراوياهتحام

(1)
"أر(.ثى

"ممدمهروايا@هروايهأكنرأولعلم

(2)
(3)قباشا""أط(دي

أط(@

(4)
لا""أط(@ي

بحدنا"."أ@،و@يحدبتا""أر((5)



وخكمةالحدي@تمختلصفغرفةوالتلاتونالشادسالتوع

1أد/يه.ي@رذدولاراويه،يحكرهلاأنثالثها: أ(/30

حذسا""@الائصال،علىدالةألفاطهتكودأدعاشرها.إلىرابعها

لمأو@ساده،@ي!يحتل@لمأووصله،أورفعه،علىاتمقأو"سمعتو"

عريزأومعرو@،لكتا@ذلكوعزيلالإسنادرويأولفطه،يضطرب

(1)

مشهور.لآخروا

االرالقسم
بع:

حوه.@وذلكلورود،الوقتلترجحا

شأدغلوعلىوالدالالمكى،علىالمدنيتقديموثانيها:أحدها

غريبا.إالاسلامبدأ".@الضعص:1علىالدالعلىعستالفصطمى
(2)

ثتم

متأخرا(العلوعلىالذالفيكونسهرته،

1ط/@للثخفيف،المتصمنترجيحثالثها: التأحرعلىلدلالتهأ(/40

مالثمالحاهلية،عاداتزحراصأمره،أؤلفييغلطكانكعلأته

الحاصل"صا@قال
"

()

الصهاحو"
"أ6(

1أر/ورحح 10/@)

لآمديا
(7)

وهوللتعليط،المتصخ@تقديموهوعكسه،وعيرهماالحاجبوابى

لاشيحاالعاداتشرعتثئمدقط،بالإسلامآولاحاءلمجدهلأتهالحق؟

ترجحرابعها:
شكأوتله،تحقلماعلىالإشلام،@دتحملما

تأخرا.أظولأله

محقذم،لتاريحالمؤرحعلىالمؤرخ،عيرترحيحوسادسها:خامسها

بمقار@المؤرخوترجيح
(8)

المؤرح.عيرعلىك@لوداته

(1)
أ@،مى

3ماحهواس1(،4ه@مسلمأحرحه(2) 9 8 (73/4)وأحمد1،،6

(3)
دي

(4)مخندتا".أومأخزاالعلو"أط(
لي

وأح،أط(،
المنأحر""

2/4)"لمحصولا"(5) دهاخل!ا"(6).(03
"(1/81)

لإحكاما"(7)
"(3/1 52)(8)

لي
"المقار@"أط(



النواويتقريبشرحكيفىالرا،رلبل@

"الراري.قال

"قويةغيرللرنجحافىإفادتهاأي:الستة؟لهدهوالترجيح

الق@
جوه.@ودلكالحبر،بلفطالئرجيحالخام@:م

الديوالعامالعام،علىالحاصترجيحوالثلا"لين:الخام@إلىأحدها

(@أ@/491/علىالتحصيصبعددلالتهلضع@المحصص،علىيخصصلم

المجاز،علىوالحقيقةسم@،علىوردماعلىوالمظلقا@راده،باقي

للحقيقة(المشبه1والمحار
(2)

علىوالعرفيةغيرها،علىوالشرعيةغيره،على

يقل(أوماالإصمارصوالمستع@ياللغوية،
(3)

علىاتفقوماالتبم@،فيه
المخالفة،علىالموالقةوممهوموالمنطوق،للعلة،والمومئلمسماه،وضعه

حكمهعلىوالمئصوص
الشرطمنعمومهوالم@تمادآخر،بمحلتشيههمع

"علىالمعرفالجمعمنأوالمنفية،النكرةعلىوالحزاء

منأوما"و""من

وماالوضعي،علىتكليفيخطابهوماالمعرو@الجنسمنودلكالكل،

حكمه،علىالاشتقاقدلأوالعثة،ذكرفيهقدموماالمعنى،معقولحكحه

بلعةوماوالمصيح،بالتكرأر،والحؤكدأشد،تهديدهوماللتهديد،والمقارد

بغير(أوأفأكئر،بوجهينالمرادالمصىعلىدلوماقريئ@،
()

وماوأسطة،

والنصفزوروها"القئورزيارةعننهيتكمكنت":@معارضه،معهدكر
حكمهقردوماالزاويتفسيرأوالمعل،قارلهأح/601/1(وقولوالقول،

ريادة.فيهوماباسم،قرنماعلى@سمة،

لوجوه.وذلكلالحكم،الترححال@ادس:الق@م

أحدها:
عكسه.وقيللها،المقررعلىالأصليةالبراءةعنالاقلتقديم

والوجوب.الإباحةعلىالذالعلىالتحريم،علىالدالتقديمثانيها.
@،أد/031/

2/4)لمحصولاا"(1) 04)

(3)
يقحلوما"أ@،ثي

"

(5)
أخ(لي

"

وسير".

أط،في(2)

(4)
أط،ي

الحممةعلىالحثشه"

"المعر@"



وخكمةالحدتضحتلصمغرلمحةوالتلاثودالسادسالنوع

تقديمثالثها:
لأحوط.ا

نميعلىالدالتقديمرابعها:
الحد.

كتقديمحارجي،لأمرالترجحالابع:القسم
القرآن،ظاهروا@قما

عملأوالقياس،أوالثرع،قلماأوأخرى،لسةأو@،/14"أط/
(1)

لىأومسقطع،أوآحر،مرسلمعهأوالراشدين،الخلماءأومة،ا\

@يقدحشوعيشعر
علىاتفقأوخكمه،علىمتمقلظيرلهأوالصحالة،

الشيحان.إحراجه

منأكثرفهذه
مائة

علمةومثارهاتئحصرلاأخرمرجحاتوثممرحح،

الط@.

الآدلة(؟فىالترجيحبعضهمأمنع

وقالالبيات،علىقياشاأ،أ@/591/الأدلة،فيالترجيحبعضهممغ

"الوفأوالتخييرلزمتعارضا،إذا"

يرلموم@البينة،علىالبيةتزحيحيرىمالكابأنواجيب
يقول.دلك

"تح@ديةتوقيفاتإلىمستندةالبية"
(3)

الثهادة.للمظإلاتقللاولهدا

العمل(:عنيوقفمرجحيوجدلمإذاأالئانية

مرجحيوجدلمإن
لهالعملعنيوق@الحديثي@،لأحد

يظهر.حتى

الأمر(:نفسفيلاالمجتهد؟ظنإلىبالنسبةلخللهوإنماالتعارضأالتالثة

ط@إلىلنسةالإلسادطفيلخللهوإلماالخبرينلينالتعارض

1أر/وأقاالفجتهد، / 1 1،1
تعارض.فلاالأمرنفس@ي

السح@ةو@يأط(من
على،"

2/7)الرهاد"" 4/4)"المحيطالمحرو"1(،4 25)

2/7)د،لرهاا" لهاحل!او"2(،4
"(3/9"2)



-

النواويتقربسرعكي@4الرا)لبت@

أ:الحديثمنالمحكمأالرابعة

"فهوال@عارضةمنسلمما

مخكم
فيالحاكملهعقدوقد"

"

علوم

"الحديث
(1)

فيالإسلامشيحوكذاالأنواع،منوعدهباثا
"السخبة"

الحاكم:قال
"

ومن
الفيامةبومعذاباالناسأشدإن"حديثأمئلته

"اللهبخلقيشبهونالذين
(3)

وحديث
"

"كلولمنصدقةولاطهور،بغيرصلاةاللهيقبللا"

بالعثماءفابدءواالضلاة،وأقيمتالعشاءوضعإذا"وحديث
()

"

الاسلامفيشغارلا"وحديث:
"

كبيرأ"كتالاالدارميسعيدلنعثمان@يهصس@وقدقال:

"

معرلة

"

شرح

أحرحه

أحرحه

أ@مس

معر@ة

(129)"الحدلتعلوم

(58)"المححة

5المحاري 6 0 2ومسلم1(،6 1 0 61)

1مسلم 2 2 1داودوأس4،1 5 @يوالائي9،1
7لكرى"السن@ا" 91).

"الحدلتعلومو"،

ال@حلقيةولى
الالصلاه"

الط
ري

0 11 4والترمدي6،4 93ماحهواس5(،13 31)

1مسلم 4 1 1ماحهواس1،،5 88 51)

1)921،"الحدثعلوم 30)



الأشاليدمتصلكىالفبريدفغرفهوالثلانودالسنالعلنوع

بم

والتلاتونالسابعالنوع

شيم-/

خ@بزير@
@لأص

الأسانيدمتصلفيالمزيدمغرفة

عنسفيان،حدتناقال:المبارك،ابنروىماومتاله:

أباسمعتقال:الله،عبيدبنبشرحذثنييزيد،بنالزحمنعيد

سمعتيقول:مزثدأباسمعتيقول:واثلةسمعتقال:إذريس

وأبيسفيانفذكرلقمور...،اعدىتخدسوالاايقول:ع@اللهرسول

لأنلمبارك،االندونمفنسفيادفيفالوفموفم،زيادةإدريس

يزيد.ابنعنالمبارث،ابنعنرووهثقات

الأسانيد(فتصلفيالمريدمعرفةوالتلدتود:السابع)التوع

عنسفيار،حدتناقال:المبارت،)ابناللهعدروى(ما)ومتاله

الفوحدةلصئمالله(عبيدلنبشرحذتنييزيد،بنالزحمنعبد

سمعت)قالالحؤلايإدريس(أباسمعت)قال:مصغروأبوهوبالمهملة،

العويفزتد(أنجاسمعت)يقول:الأشقعاب@واثلة(
(1)

سمعث)يقول

إليها"تصنواولاالقبور(،علىتخلشوالألايقول:باللهرسول

ليإذريس(وأبيسميان)فذكر
فالوهموهم)ريادةلإشاداهدا

صالمبارك،ابنعنرووهثقاتلأنالمبارث.ابندونمفنسقيانفي

الريوهتادسالرليع،بروحسىمهدي،النمنهم:أنفسه،يزيد(ابن

1أ@/ هموغير(@/95

(1)
@ي

لعمريا"وأهأأد(،
"

رثي
وأح،أ،أط

9مسلمأحرحه(2) 7 21)

(3)
أح(@ي

"

ووهم،.



شث@:

بافيهصزحمنومئهم

ابنعنرووهثقاتلأنلالبارك؟ا

واثلة،منبشربسماعصزحمن

عنالخاليلأننضلر!منهكثير

صزحوانمنقطعا،يخعلأن

المواويتقربشرحلمحيالراوفىريبت@

ابنمنإدريسأبيوفيلإخبار،

ومتهمإذريس،أبايذكروافلميزيد

فيكتابا،هذافيالخطيبوصتف

فيتبغيعن،بحرف:كانإنالزائد
أناحتملإخبارأوبسماعفيه

إدريسأبي)فيالوهم)@،بينهمابالإخبار(فيهصرحمن)ومنهم

يزيد(1ابنعنرووهتقاتلأنالمبارث.ابنمن
(1)

واطةعنب@نر،عن

بروعيسىمسلم،بنوالولدحخر،برعليمنهمإدريس(أبايدكروا)فدم

هم.عيرون@،يو

أبنعلىالأئمةحكموقدواتدة(منبشربسماعصزحمن)ومنهم
1أد/المسارك @يبالوهمأ،/31

كالبخاريدلك،
(2)

وغيره

"الراريحاتمأبووقال

1أط/إدري@أبيعنبئريحدثماوكثيرا 41/

مماهذاأنوط@المبارك،ابن1فعلطأ،
إدري@،أيصروي

(@)

واثلةع@

وقد(@أح/601/
سمع

"نفسهواثلةم@شرهذا
()

الوخهينعلىالحديثثئم
والرمذيم@لمعد

(6)

"سماه)كتابا(التوعهذا(فيالخطي@وصنصأ
فيالمزيدتميير

الراويعن()الخاليالإسنادلأن(نطر،منهكتير)فيالأسانيد"متصل
لامفاونحوهااعنا(بحرف:كانانالزائد1

أن)فينبغيالائصاليقتضي
ويعلمنقطعا(يجعل

(7)

الزيادةلأنالزائد؟الزاوييهدكرائذيسالإسناد
أن)احتملتحديثأوإخبار(أوبسماعفيهصرح)وانمقولةالئقةمن

سقط
أط(.م@

(2)"

(151)"الترمديعلل

"الطر

47،11)"الخصيلحايعو"3(،7/4)"علل 4 8

سقط
أ@،ص

(5)"

"الحلل

(349/1)حاتمأيلاب@
"

ملمصحجح
"9 7 ا"0511"الىمذيطءو"1(،2

"أط،لي

وسمل
"



الاساليدفتصلكيالمبريدمغرفةوالتلاتورالسالعالتوغ
-

@

إ--شأ-

تالقرينةتوجدأنإلأمنه،سمعهلغعنه،رجلمنسمعهيكون

يذكرأنهذالهوقعمضنالطاهريقال:أنويمكنالوقم،على

الزيادة.علىحمليذكرهمالمفإذاالشماعين،

قرينةئوجدأد)الااللهتممنه(سمعةتمعنه،رخلمنسمعهيكون

@يحاتمألوذكركماالوهم(علىتدل
التاسالمثال

يدكرأنهدالهوقعمضن)الضناهرأيضا:يقال(أن)ويمكن

فإذا(الشماعين.1
(1)

المذكورة.لزيادة(اعلىخمليذكرهمالم

د"دوأر(:إفي(1)



النواويتقريبشرحفيفىا،114ريصت@

@

والتلاثونالتامنالنوع

إزسالهاالخفيالمراسيل

وجقعالزواية،فيبالاتساعيذركالفائدة،عطيممهغفنهو

عرفماوهوكتاب،فيهوللخطيبالتامة!الهغرفةمعالمنرق

الشهاع.أواللقاءلعدمإزساله

أي.إزسالها(؟لخفياسيللمراالتلاتود:والتامناالتوعأ
ائقط

وجمعالزوايةفيبالاتساعيدركالفالدة،عمليممهغفن

سقاهكتاب(فيهوللخطيبالتامة،المعرفة)معللأحاديثالفرق(

"

المراسيللمبهمالتفصيل

1أر/عقنالزجلكروايةظاهر،الإزسال:وأصل يعاصره،لم(@/11

محفد،شالقاسمكرواية
وخمي،المسيبالنعنومالكمسعود،اسعن

1أ@/وهو ها.المذكورأ،/96

عنهروىلمنالنماء(لعدمإرسالهعرفما)وهو

)أولالمعاصرةمع

سماعمعبعينه،الحبرذلكسماعلعدمأوالئقاء،نبوتمع)السماع(لعدم
جهأوسعليه،الأئمةبعصبنصقإفاذكرماويعر@غيره،

كإخبارهصحيح،

عن
ذلك.ونحوالحديث،طرقبعضفيبذلكنمسه

بنعقبةعنالعزيز،عبدبنعمرروايةصماجه،النرواهكحديث

"مر@وغا:عامر

رحم
"الحرسحارسالله

(1)

قالكماعقبة،يلقلمعمر@إد

2احه@اسأحرحه(1) 7 6 محمدلنصالحضحيف،إسادهدا"الوص@ري.قال.(91

عديوابروالسانيداودوأ@والمحاريحاتموألوررعةوألومجىاسصعثه

هموعير
"



ازسالهاالحصيلفزاسيلاوالتلالود؟الثامنالتوع

شخصبزيادةآخروخ!منلمجيئهبإزساله،يحكمماومنه

وقدالآخر،علىمنهمابكليعترضالشابقالتوعمعالقسموهذا

تقدم.مابنحويجاب

@يلمزيا
"طرا@لأا"

اللهعدألهع@عبيدة،أبيأوكأحاديث
أنالترمديروىفقدم@عود،لن

منتدكرهل":(2)عبيدة(لأبيقالمرةبنعمرو
شيئاالقعد

لا"أ3(قال:3

شخص(لزيادةآخروجهمنلمجيئهبإزساله،يخكمما)ومنه

عرإشحاق،أيعرالتوري،سقيادعىالرزاق،عدرواهكحديثبينهما،

1أظ/فقؤيبكر،أباوثيتموهاإن"مرفوغا:حذيفةعنيثيع،لنزيد 41/،@

أمبن

حذثنيقال:الرزاق،عبدع@رويلأثهمؤضعي@،يرمخقطع

ع@شريك،عرالثوري،عنأيضاورويالثوري.صشيبة،أبيبنالنعمار

إشحاقأ@

وهوالشالق(النوعمعالقشم)وهذا
الأسانيد"ضتصلفيالمزيد"

1أد/للزاثدالحكمكانرتمالألهالآخر(علىمنهمابكل)يعترض 31/،@

ولاالحديث،أهلم@كثيرعلىيثتهوهووهم،والزائدللناقص،كانورلما

أعلم(أواللهتقدم(.مابنحويجاب)وكدالتقاد.إلايذركه

7/3)"لأشراتاتحثة"(1) 14).

أر(.من:سقط(2)

(3)"

الترسذيحامع
"(1/26)

@)82(،"الحدلتعلوممعر@ة"(4)

المحص@لحامع
"(160)

أط(.ش(5)



لنواوياتقري@شرح@ي9الراورلبل@

@
@

والتلاثونالتاسعالنوع

عئز3الصحابةمعرفة

منالمتصليعرفوبهالفائدة،عطيمجليلكبيزعلغهذا

"شتيعابلاافوائدكوأكترهاأحسنهاومنكتيرة،كتبوفيهلمزسل،ا

وحكايتهالضحابة،بينشجرمابذكرشانهمالولاالبر،عبدلابن

الضحابةفيالجزرياكأتيرابنالشتخجمعوقدالأخباريين،عن

حسنا،كتابا
حسنة،ألثئياءوحققوضبص@كتيرة،كتبافيهجمع

تعالىاللهرضيالضحابةقغرفةتون:وا-التاسع)التوع

منالمتصليعرفوبهالمائدة،عطيمجليل،كبيرعلغ)هذا

مختصروهوحئان،لابن"الضحابة"ككتابمؤئفة،كتيرة(كت@

اللهعبدأبيوكتابمجلد،في
منده،بن

أ@/عليهوذثلجليل،كيروهو

1 الع@كري.وكتابالأضبهاني،نعيمأبيوكتابالمديي،موسىأبو@،/96

أح/لولاالبر،عبدلابن"لأالاستيعابفوائدواكمرهاأحسنها)ومن

الآخباريين(عنوحكايتهالضحابة،بينشجرمابدكرشانهماأ(أ/"7

فتحون.أبنعليهوذيليروونه،فيماوالتخليطالإكارعليهموالغالب

الحسنأبوالشئخ(جمع)وكدالصلاح.ابنعلىريادةالمصئفقال

ب@علي
اسد"سقاهحستا(كتاباالضحابةفيالجزريالآثير)لنمحمد

"الغابة

وهيكتيرة(كتبافيه)جمع
وأبيموسى،وأبيمنده،النكتا@

حسمنة(أشياءوحقق)وضبصلأسماءغيرهامنوزادالبر،عبدوألننعيم،

الكنية.أوالاسمفيالاختلافبحسبالتكرارمرفهماعلى



ح@لاالصحالةفغرفةوالثلدتود.التاسعالتوع
ث@في

الله.بحهداختصرتهوقد

عندفالمغروفالضحابي،حذفياختلفأحدها:فروع:

سشاللهرسولرأىمشلمكلأتهالمحذثين

يشتهرولمتعالىالله(بحمداختصرتة)وقد@صآلنة:المصئص،قال

لطي@كابديأيضاالذهياختصرهوقدالمختصر،هذأ
(1)

سماه

"

وقدحالل،كتا@"الصحاسةتمييزليالإصابة"ذلكفيالإشلام

لحمد.اودلهاحتصرته،

"(؟صحفيو""،أخباري"أضبطفائدة

"الأحباريي@"المصنف.قول

حمع
لصصهثامأبرعذه"أخاري"

الخبريالضواب"وقال:الغلماء
السسصلأدأي:)2(؟"

(3)

إلىيردالحمعإلى

"المرائص:فيتقولالتصري@،علمفيتقرركماالواحد،

فزضي
"

الم(

ولكتته

ضلغاة،الحمعأر/211/1(وحصوصيةالثوعهذاإلىالسبةالمرادأن
أتهامع

الثقلمؤدية

"قال:
دضمتش،صحمي،م@العلميؤخذلاةقولهمأيضااللحنوم@

حميفهلعلمالهادعلثم"،صحيمةإلىردابفتحتينوالضوأب

أ(أط/241/فالمعروفالضحابى،خذفىاختلصأحدها:)فروغ

الضلاح،أبنقالكذا!@اللهرسولرأىمسلمكلأتهالالحدتينعند

(1)
لي

حا@ل"أط(
لي(2)"

حريأط(ا
"

"السة"وأ@(أر(،في(3)

"كأ@حاريلهالةعلغا@تحورصارلكه"أد(حانيةفيف(4)

"وأ@(أد،،في(5)
ولبتؤديه!

يزديهأله"ز(@
"

"حمثته"د(مى@(7)القل!.@وأ@(:أهما،في(6)



فيع@لأ@
النواويتقربشرحفي@4الرابرت@

ع@ودقله
لمخاريا

(1)

وعيره

أخرج(الراثي،الرؤية@اعلكانإفىعليهوأورد
(3)

/51كابنالأعمى،

1 لهرؤيةولاحلا@،بلاصحابي@هوونحوه،مكتومأمأ،/97

له.صحبةللاقيصر،كرسولموته،لعدأسلمئمكافرا،رآهومن

خويخلدسدئل@لأيدلكوقعوقدالذمن،قلك@موتهبعدراهوم@
خالد

له.صحبةلافإئهالهذلي،

1أد/لمجراللهرسولفاعلهاكاند@ جميعفيهدحلأ(/32
فإئهالأمة،

لهكس@
ورآهموغيرها،الإسراءليلةعنهم
أدفالأؤلىولحوه،حطلكابنارتذ،ثتمصحمهم@أيضا.عليهوأورد

"يقال.

إشلامهعلىوماتمئملماكينالنيلقيم@

أما
لعده،ارتذمن

العراقي:لقالمسلما،وماتأسلمثم
"

دخولهلي
(6)

للعمل.محبطةالزدةأدعلىحميمةوأبوالشافعينص@قدنظر،@يهم

هبيرةبنكقزةالئالقة،للصحبةمخبطةأنهاوالطاهرقال:
(7)

أماقيس،بنوالأشعث
أدتهكعبدحياته،فيالإشلامإلىرجعمن

أبيب@
الإسلام،@يالثاليأبدخولهالضخبةفيدخولهمنماءفلاسزح،

(8"
"

(9)

"

(7/5)"الاريلتع

الصلاحال@مقدمة"
1/1)"لكثايةاو")784(،" 8 9-1 94).

السحلفيةم@وسقطأد(من
@يالملقييقال

"

الاصطلاحمحاسى
لاوالعالب،علىالرؤدةإطلاق"(486)"

لالا"
الصحالةثيجممعدوداليمعحصرالديعى

يرهلمد@
"

سصهمقولعلىرذادلكقال
@كيمالىرآهيقالأدالأحسن"

محامى
صطلاخلاا

"(486)--

"وأر(أد(،ي

دحولهم
"

"والتذكرةالتصرةسرحواأط(@ن

وثي
لقة

الح
"

ا.مشرة

"(9)أط(م@

.(343)والتدكرة(السصرةشرح



قي؟@الضحابةمغرفةوالثلالر@:التاسعالتوغ

ميالإشلامش@خوجرم
لهالضحبةظء13تبهوائديهدا،

"قال:

ميلقيهيثترطوهل
م@أعمأوالئبوة؟حال

يدحلحتىدلك؟

الححيمجةعلىوماتقبلهارآهمن
(2)

مندهاسعذهوقدلميل،بنعمروبنكزيد

يرهولموأسلمالجثةأدركثمقلها،راهلووكذاالصحابة،في

العراقي:قال
"

لدلك.تعزضم@أرولم

ولذهالضحالةدكرهمالثبوةبعدالرؤيةاعتارعلىدلوقال.

م@دونإبزاهيم،
كالقاسم.قبلهامات

الرائي(@أح/701/فييثترطوهلقال.
(3)

صيدحللاحتىالتميير

والأطمال(يعقل،لاأوهورآه
(4)

لاأوالحجير،لعديرؤةولمحتكهمالدين

فيقالالعلائيأنإلاأيضا،يدكروهلميئترط؟
المراسيل"

بناللهعد""

للله،صحةولا@،ه/1/791له،ودعا@شي@النميحنكهنوفللنالحارث

فيقالوكذأآيضا"رفلةولا
اللهعد

ودعاحتكه"الألصاريطلحةأبيبى

يعر@ولاله،
تالعيهوللرؤ،،له

"
()

"

يروقال
أط/رزعةوأيمعين،النالأئمةكلامطاهر":"الئكت"

ايثبتولىفإنهماشتراطه،وغيرهمدأود،وأبيحاتم،وأبي@،ا/لم2

أفواههم،ديتملأووحوههم،مسحأوج@الثبيحنكهملأطفالالضخبة

بنالزحم@وعدحاطب،كمحمدس
اللهوكيدالتيمي،عثماد

مغمرلر
(7)

ونحو

عذهعلىأجمعمىلخرحلا@الصحيح،علىالحلوغيشترطولا

وحوهمالزبير،واسلحسين،والحسن،كاالضحالة،في

شرح)1(ا
1)511،"الحط 16)

"أط(في(3)

@ي
."دلك

(5)@

التحصلحامع
"،892(3 07)

(7)
@ي

"أظ(
عمر،

(2)
@ي

الحممية،"أر،أد،،

(4)
ي

"أط(
س

"الأطثال

(6)"

(344)واقدكرة،الضرةضرح



جبهي"ث
لنواوياتقربشرحفيالراوفىب@ل@

علىمجالستهطالتمنأتهبغضه@ا:أوالأصول،أضحابوعن

لتبع.اطريق

يطلقفلاالشهادةعالمفيرؤيتهاشترا@والطاهرقال:
(2)

اسم
والبيي@.الملائكةمنرآهمنأعلىالضحبة

الأثيرالنأستشكلوقدقال:
(3)

@،أز/211/فيالحنمؤميذكرعليه

الملائكة،منرآهمندونالضحالة،
هؤلاء.منبالذكرأولىوهم

كماوليسقال.
منالجنلأنزعم؟

شملتهمالدينالمكتفينخملة
اسمهعرفمندكرفكادوالحعثة،الرسالة

لخلافحسنا،راهممن

و
الفمحبة(اسمعليهيطلقدهلثرعه،دوحكمعيسىنزلذا

(4)

نعمالطاهرالأرص؟فيراهأتهئتلأئه
"

()

أشهى.

لهمجالسته(@لالتمنأتهبعضهم:أوالأصول،أصحاب)وعن

بلاوانصرتعليهوفدمنبخلافعه،والأخذلهالتبع(طريق)على

لغةالضحاليمعنىودلك:(6)قالوأمتابعة.ولامصاحبة،

لاالصحبة،منفشتقأنهعلىاللعةأهلبإخماعورد
منهاقدرمن

أوكادقليلأغبره،صحب@،أد/231/منكلعلىيطلقوذلكمخصوص،

وساعةويوما،ا،وشضحولا،فلاناصحبتيقال.كثيزا،

بعضهمأو"المصنف:وقول
"

لماموافقونمنهمكثيرالأنزيادته؟من

فيبعدها

أط(،م@

سقط
من

أظ(.@ي

"المقدمة"

الكماية،"

"أظ،.

اقيمتامائاراهمنلبخرج

(3)وأخ(

(5)أخ(

."قال"

السمعاننالمطفرأديعندقلا(486)
(1/1 93)

1/8)"الحابةأسد 43).

لإيضاحواالتقببد"
"(292-2 96)



االتوغ
لصحابة-@افغركةوالتلاتور.لتاسع

معاقاممنإلأصحابيايعذلاأتهالمسيب:بنسعيدوعن

صخفإنضحزوتين،أوضحزوة،معهوغزاسنتين،أوسنة،بئاللهرشول

لاأنمقتضاهفإنفضعيص،عنه

نقلهتقذم
الآمديوصخحهالحديث،أ@/891/1(أهلعن

(1)

وابن

لماالأصول،أهلعىذكرماموافقةالحديثأهللعضوعنالحاجب

"الطبقات"ح@د@يلسندسعدابنرواه

سعليعن
عىمحقد،

شغسة،
عن

بنأنىأتيث"قال:الئيلاليموسى
صغيم@اخرألتله:@قلتمالك

قدقالم؟لمجأللهرسولآضحاب
لأفاالأعراب؟منقومبقي

أضحابهمن

بقيمناخرفأنا
"

(3)

العراقي.قال
تل@حاضةصخحةإناتأرادأتهوالحوا@"

"لأولئك

م@الاصحاليايعدالاكانأته(المسيب(بنسعيد)أوعن

أوضحزا(سنتين،أوسنةجمرواللهرسولمعأقام
أوغزوةمعة(@)

غزوتين(

يطهرطويل،باجتماعإلاتنالفلاعظيفا،شرفالمجرلصحبتهأنووجهه

عليهالمطبوعالخلقفيه
(8)

قظعةهواثديال@فرعلىالمشتملكالغزوالشخص،

المزأج.يحتل@لهاالتيالأربعةالفصولعلىالمشتملةوالسنة@العذأبمن

لاانمقتصاهفإدفصعيف،)عنهالقولأ،أط/341/هذاصح()فإد

لاحكاما"(1)
"(2/1 04)

(458/2)المسهى!مح@صراشرح(2)

5/3)الكرى"الطقاث)3(ا الحالحيط.(48
شرح)4(ا

(346)والتدكرة،لضرةا

"أر(.في(5)
المسيباراسمسعوداسوعن

(6)
1/1)"الكماية)7(إكزا"أو"أز(لي 91).

(8)
دي

على!."أد(



ع-
لنواوياتقري@شرحفي4؟الرارلصت@

صحابة.أتهمخلدفولاصحابيا،وشبههالبجليجريزيعذ

بنجرير(يعد
أشترطه(مالقدأمقنوشبهه()البجلياللهعد

الأ(

بنكوائل

صحابة(اتهمخلد@ولا)صحابيا،حخر

العرأقي.قال
يصحولا"

هدأ
إليهالإسنادففيالمسيب،أسعن

محفد
الحديث.فيصعيفالواقدي،عمربن

الطرانيروىلماالبغثة،أولفيأسلمجريزابأنأغترضوقد"قال:
@جريز؟ياجئتشيءلأي"لقاللألايعه،أتيتهلمجدهالثبيلعثلماقال:عه

@يديكعلىأ،أح/801/لأشلمجئت:(2)قلت

شهادة"إلى.دعاني

ال@ه،رسولوأنيالله،إلاإلهلاأن
الزكاةوتؤتيالمكتوبة،الصخلاةوتقيم

"وضة...لمفرا
(3)

يث.لحدا

روايةمنفإتهصحيح،يخرالحديث@،أ@/891/أنوالجوال@قال

لأنهفيه،دليلفلابتولوالحديث؟منكروهوالأحمسي،عمربنالحصين

لضا"("أجوأبفيالفؤرلةيلرملا
(4)

وفرضهماوالزكاة،الضلاةذكرلدلل

نزولبعدإلاأسلمتما"قال.أتهعنهثبتماوالصوأبالبغثة،عنمتراخ
وغيرهدأودأبورواهالمائدة

()

وفي
"

عامأشلمأنه"الكسير":البخاريتاريخ
"غ@يدهالثييتو@

(6)

والخطي@حثانواب@الواقدي،قالوكذأ

وعرهم
"

"أط،في
"اشراطهيهلقدممن

"أح،.و@ي
مم@

"اشتراطهثقد

"قال"أأ@ثي

@يالطرايأحرحه
"

2/3)الكم@ر" 44)

"أ@(.ي
"حواله

"
1ود"داأليسنى 5 6المستدرك،و"1(،4 0 الدارقطميسسو"1(،4

"(1/1 94)
"

2/2)الكير"التاريح (3/54)"الثقات"(7).(11

"

4،(.1/4)لعداد،تارخ

لإيصاحواالتقي@د"
"،792(2 98)



لاالصحالة-فغرلمحةوالثلدتود.التاسعلتوع

ول

صحابي،قولاوالاستفاضة،اوبالتواتر،صحيتهتعرفثم

للصحابي(.أخرأتعريفاتفاثدة

في
رالعقولمالضحاليحد

أنه"
ص

قاله"عهوروىصحشه،طالت

الجاحظ
(1)(2)

أنه"أ،.أر/311/وخامق
الواقديحكاهلالغا"رآهمن

(3)

وهو
كماشاد

أنه"وسادسى:
يرهلمن@مسلم،وهوزمه-سي@أدركص

قاله"
بريحيى

منوعدالمصري،صالحلنعئمان
اللهعدذلك

لن
أ(أر/331/مالك

ألاالجي@ئماني
أهلألائماقغمرحلا@ةفيإلاالمديةإلىيرحلولمتميم،

السير(
(4)

القرأديالقولهذاحكىوممن
()

دي
"

."التنقيحشرح

مندهواسالرعداسعملوعليهلأبويه،تحعابإشلامهحكمم@وكذا

في

@وشحضصسالزسول،يتخضصأنالضحاليديالماوردي

لرا

طالفرهو@يةوعمر،تكر،كأبي)بالتواتر(إماح@حبته(تعرف

سكضمامالثواتر،عنالقاصرةوالشهرةالاستفاضة()أومنهمخلقفي

شأكخقمةصحابي،أنهعنهصحابي(قول)أومخصنلنوغكاشةئعلبة،

حممة(أبي
(7)

ماتالذيالدوسي
(8)

ب
موسىألوله@شهدمنطولا،"آضبهان"

أنه(@أ@/341/الأشعري
أبودلكدكرلاتشهادة،لهحكمالتبيءكي@هسمع

فينعيم
"

أصحهافى"تاريح
(9)

فيقصتهورويا
الطيالسيمسند"

"
(10)

معحمو"

"الحاط"أ@(أز(،@ي

1/1)الكعاية!" 91)

لي
"أ@(

."العراقي

."حمحمةأليلنكحمحمة"أر(:لي

"

.(1/99)أصبهاد"تارلح

لإحكاما"(2)
2/1)للآمدي" 04)

أظ(م@(4)

(173/17)الكسير"ويالط"(6)

سقط(8)
أح(.مر

الطياليمسد"(10)
"5 0 71)



لأير@بر/!@

عدلا.كانإذاثولهأو

3الرأرلبل@ النواويتقريصشرحفي4

بائهالتابعي@احاديخبرأن"هذابعدحجرابنالإشلامشيخورأد

صحابي
(1/199/510(2)الزأححوهوواحد،منالتزكيةقولعلىبناء"

هو:قوله()أو
ألا"

صحابي
فإنذلك،أمكنإذاعدلا(كان)اذا"

سنةمائةبعدادعاه
ذلك؟قبلعدالتهثبتتفى@يقبل،لافإثهوفاته-س@من

الصحيح(1الحديثفيعسملقوله
"

مائةرأسعلىفماتههذه،ليلتكمأرأيتكم

أحذ(يبقىألاسنة
(4)

أممن(
()

"الأرضظهرعلى
(6)

القزن.ذلكانخراميريد

يمنهوفاتهسنةذلكقال

لهمعاصرتهتعر@أنقبولهفيصوليونالا4وشرط
المسألةأصلوفي

جزموبهذالنفسه،يثشهارتبةبدعوىمتهفالكونهيصذق؟لاأثهاحتمال

الآمدي
(8)

الحسنأبوورجحه
(9)

القظانأبن

الهندي،:رتنأحالفائدة

فيالذهبيقال
":"الميزان"

دجالثيخرتن!ماأدرأكوماالهندي.رتن

ورشوله،اللهعلىجريءوهذاالصحبة،فاذعىالستمائة،بعدظهرريب،سلا
جزءأ"أمرهفيألمتوقد

(11)

"

3"1الكمبر(المعحم .(8/1)"الإصاله"(2)(61

(4)أخ،.م@
"أ@(ير

يتوالد"د

وأخ(أط(،@
1رالحاريأخرحه 2ومسلم6(،1 5 371)

لالمجطالجر"

3/3)للرركي 6 3-3 65).

"

الإحكام
"

2/1)لإمدي 0

في(9)
الحسين!أبو".إالمحيطالجر"

3/3)"المحطالحر" 64).(11)"
2الاعداد،ميراد 7 5 91).



مغركةلنلدتور.واالتاسعالتوغ

وغيرهم،المتنلابسمنعدوذ،كنهمالضحابةالثاني:

به.يعتذمنبإخماع

لإخماعوغيرهم،الصتنلاسىمنعدول،كتهمالضحابةلتاني:)ا

1الفرة1وسط،أنهححنمبهنمكوكد@"تعالى:قالبه(يعتذمن الآية.(43

أي:

1عمرادآلأللتاس،أخرحتأفةضير@ننتم@،أح/801/تعالى: 10)

حي@ئل!.للموحوديرفيهاوالحطاب

الشيخادرواه."قرني...الثاسخير"عنه:وقال

حملةأتهمعدالتهمعنالفحصعدمليوالسبب"الحرمي@:إمامقال

ولماك@ىصرهعلىالثريعةلانحصرتروايتهم،فيتوق@لبتفلوالئريعة،

الأعصار"سائرعلىاسترسلت

وقيل:
"

وقيل:مطلقا"عدالتهمعنالبحثيص
"

"الفتنوقوعبعد

المعتزلةوقالت
"

وقيل:علحا".قاتلمنإلا)عدول،ا
وقيل.انفرد".إذا"

إلا"

."والمقاتلالمقاتل

فيلهموحملألهمللطىإحسائابصواب،لي@كلهوهدا
علىدلد

فيه@أه/1/991المأجورالاجتهاد
(3)

منهمكل

فيالمازريوقال
"

لسا"(@أد/331/البرهانشرح
القحابةلقولالعي

زارهأوما،يوفارآه-لجممنكلعدول،
()

احتمعأولمافا
لعرضله

1أر/نصرفوا 13/،،@@
تما

أتذينبهلعني
(7)

ولصروهوعرروهلازموه
"

العلائي:قال
بالضحبةالمثحهورسكثيزاصيحرجعري@،قولوهذا"

"

الخاريصحيح
"2 6 5 ومسلم1(،2

5 33 112.

1/4)د،لرهاا" 07)(3)

3)3/753،المجط،الجر" 58)0(5)

لي
(7)يوتاط،"أط(

(358/3)"العحيطال@حر"

أخ(@ي

لي
أ@(

@ي
أد(



-

بخك@@

هريرة،أبوحديثاوأكترهم

اتقري@سرحفيالراولىبرت@
لنواوي

1أط/حخر،بنكوائلبالعدالة،الحكمع@والرواية بنومالكأ،/44

يقمولمكتعليهوفدمضنوغيرهم،العاص،أبيبروعثمافىالحويرث،
الوأحد،الحديثبروايةإلايعرفلممنوكذلكوانصرف،قليلاإلاعده

"القمائلأعرا@منإقامتهمقداريعرفولم

المعتبروهوالحمهور،بهصرخالذيهوبالتعميموالقول

وأربعةوثلاثمائةآلافخمسةروىهريرة(أبوحديتا)وأكترهم

حديثا،وعشريروحمسهثلاثمائةعلىمنهاالشيخاداتفقحديثا،وسبعين

أكثرعنهوروىولمالين،وتسعةبمائةومسلموتسعين،بثلاثةالحخاريوانفرد
الضحابة.أحفطوهورجل،ثمالمائةمن

أحمطهريرةأبو"الشا@عيقال
أسندهدهرهفيالحديثروىمن

فيالب@هقي
"

"المدخل

علىيحفظكان"ويقول:جنارتهفيعليهيترحمعمرابنوكاد

سعدابررواهبمدهالنيحديثالمسلمين

وفي
"

الصحيح
"

()
الله،رسولياقلتقال:عنه

حديئامنكأسمعإني

"ضمه"قالثثمبيديهفغرف@سمطته،"رداءكابسط"قالأنساه.كثيزا
(6)

لما

شيثابعدنسيت

وفي
"الم@تدرك"

(7)

وآخرهريرةوأبوأناكنتقال:ثابتبنزيدعن

.(74)"الرتةمصاتحقيق(1)

ملإ-ا"(2)
"

2/1)للآمدي .(1/11)"لةلإصااو"2(،0

لعله(3)
"اسوأحرحهمه،الممقودالحرء@ي

ص(67/134)"دممنمقتاريح
طريق

5/2)الكبرى"الطمقات"(4) 3المخاريأخرجه(5).(57 6 4 8،1
صدرى"إلى@صمممهصدرك،إلى"أطأ.لعدها@ى(6)

4/6)"لمشدركا1(7) 49).



الضحالة*@مغركةوالتلدتودالتاسعالتوع

وعائشة.وأنسالله،عبدبنوجابرعباس،وابنعمر،ابنثغ

عباس،ابنتزوىفتياوأكثرلهم

أبودعاتغكيهرالنجيوأمنوصاحبي،ألافدعوتادعوا""فقال@روالثبيعند

/51علماوأسألكصاحاي،سألكمامثلأسألكإئياللهتمدقالفريرة

1 / 2 دقلحا@هالثيفأضئنسى.لا(00
دقالأكدلكاللهرشولياولحن

"

."الذوسيالغلامسبقكما"

عمر()لناللهعبد)ثغ(
(1)

وثلاثيروشماثةحديثألميروى

حدبثاوستينوستمائةألفاروىعباس(

حديثا.وأرلعيروحمسمائةألفاروىالله(عبدلن)وجالر

بن)وأنس(
حديثاوثماسوستةومائتيىألفينروىمالك،

(2)

وعشرة.ومائتينألمي@روتالمؤمنين،أم)وعائ@ت@ة(

ديولي@
سعيدألاإلاهؤلاء،عيرألفعلىحديثهيريدمنالصحالة

وسبعي@ومائةألفاروىفإثهالخذري،
حدلا.

ماقلةفيالسببأفائدة
الصديق(.بكرأبوروى

فيالتس@
ماقثة

ولسقهتفديمهمعل@ه،الصديقبكرأليعنروي

أح/التاسواعتاءالحديث،انتشارقبلوفاتهتقدمتأنه@سمللحبيوملازمته

1 / 1 الحصن@ذكرهوحمطهوتحصيلهلسماعه(@أط/0،9/441
لي

تهديه"
"

ماوخملة"قال.
روي

حديا"وأر@عودواثانحديثمائةله

تروى(فتيا)وأكثرهم
(4)

حل.أحمدسقالهعناس(.)ابنعنه

ثي
"أط،.

عمرو".

2/1)"واللغاتالأسماءتهدبا 82)

أأط@ى

@ي
أ@،



النواويتقريصشرحكيالرا،؟رلبت@

وأبي،وعلي،عمر،ستة:إلىالضحابةعل@ااتتهىقال:مستروقوعن

عليإلىلشتةاعلمائتهىثغمستعود،وابنالذرداء،وأبيوزيد،

لله.اوعبد

عمر(ستة:الىالصحالةعلمانتهى")قال:أثهمسروق()وعن

1أد/وآبي(وعلي، لن)وزيد(كعببنأ(/34
وابنلذرداء،ا)وآبيبتثا

مسعود"بنالله(وعبدعلي،إلىالستةعلمانتهىثغمسعود،

ألا@دكرأئهإلاأيضا،نحوهعهالشعميوروى
الأشعريولسى

تأخرتثاتبنوزيدموسىأبابأنأشتسكلوقدالذرداء،أيبدل

م@عودابنإلىال@تةعلمانتهىلكيفوعلي،م@عوداسعنوفاتهما

العراقي؟
1أر/لأفىيجا@وقد" علمهمضفاالمراد.أ(/14

(2)

إلى

ذكر"منوفاةتأخرت@انعلمهما،

عنيؤخذالعلمكان"الشصيوقال
ستة

كيفه،أدلهرسولأصحا@م@

2أ@/لعضا،بعضهميثبهوزيد،الله،وعبدعمر،وكاد يقتبسوكاد(@/00

وكانبعضا،بعفهمعلميشبهوأبيئوالأشعريعليوكانسعض،منبعصهم

لعضمنبعضهميقتس@
"

حزم.ابنوقال
واب@وعلي،عمر،سبعة:مطلقافتؤىالصحابةاكثر"

وعائة.ئابت،بنوزيدعئاس،وابنغمر،وابنمسعود،

أنيمكنقال:
ضخم.مجئدهؤلاءمنواحدكلفت@امنيحمع

جبل،بنومعاذموسى،وألووعثماد،بكر،ألوعشمرون:ليهموقال.
اللهوعبدوأن@،هريرة،وألووقاص،أليلنوسعد

العاص،بنعمروبن
عوف،بنالرحمنوعبدوالربير،وطلحة،سعيد،وأبووجالر،وسفمان،

.(32/63)"دمنق)لاريح(1)

لإيصاخواافقييد"(3)
"(305).

أح(.في(2)
علمهما"."

(4)"

(32/64)"دسنقلار-لح



الصحاله-لامغركةثو@.والتلاالتاسعالنوغ

وابنعباس،وابنعمر،ابنوهغ:العبادلة،حابةالق@ومن

منهم.مسعودابنوليسالعاص،بنعمرووابنالربير،

وابرومعاولة،الضامت،بنوعبادةبكرةوأبوحصين،بنوعفرار

سلمة.وأملردير،ا

اديمكنقال.
جرمنهموأحدكلفتيامنيجمع

صغير4

مننحوالضحاسةوفيقال.
لاحذا،الميافيمقتورنف@اوعثرينمائة

وأبيكص،بنكابيوالثلات،والمسألتانالمسألةإلام@همالوا@عنئروى

وسردد،لمقداواطنحة،وأبيالذرداء،
"قي@لباا

برعمر()بناللهعدأرلعة:وهم(الحبادلة،لصحابةا)ومن

)ب@أدنهعدو(الزبير)بناللهعدو(عباس)لناللهعبد)و(الخظا@

حل.بنأحمدقالهمنهم(مشعودالنوديسالعاص،لنعمرو

البيهقي.قال
علمهم،إلىاحيححتىعاشوأوهؤلاءموته،تقدملأته"

قيل:شيءأ(ا/لمأط/5علىاحتمعواذا،
"الححادلةقولهذا"

وقيل:
"

يرالحؤهريأقتصروعليهالزبير،ابنلإشقاط"ثلائةهنم

."لضحاخ@ا"

فيالمصئفحكاهماوأما
"تهديه"

الم(
وأسقطم@عودالنذكرأتهعنه

فوهم.العاصابن

فيللرافعيوقعنعم،
يروللزمخشري"الديات"

المفضل"
"

()

أن

"العبادلة:
2ه/1"عثاسوابنعمر،وابنمسعود،ابن ذلكوغلطا@يأ،/01

الاصطلاح.حيثمن

@ي
لكر".@أ@(.

.(493)هلمقدسةا"

1/2)واللغات!لأسما.اتهدب" 67).

"

.(89-5/87)حرملاسالإحكام،

الممصل"
"(29)



ع@ل@
لمواوياتقري@شرحفيالراوفىلبل@،

قالوعشرين،مائتيننحووهمالله،عبديسمىمنسائروكذا

عشروأربعةألف،مائةحيناللهرسولقبضالزازي:ززعةأبو

عنه،روىمفنالضحابةمنألفا
وسمع

منه.

العجادلةعليهميطلقلاالصحابةمنالله(عبديسفىمنسائر)وكدا

الضلاحابرقالكدالث@ا،وعشرين(مائتيننحو)وهم
أخذا(1)

من

رجل.ثلائماثةنحوبهميبلغودجماعةفتحوفيابنعليهوراد"الاستيعاب"

حديثيقال.أليمىله؟قالمنجوابيرالزازي(زرعةأبو)كال

حديثآلافأرلعةروكلالي
"قال:3

قولهذاأنياله،اللهقئقلذاقالوص

1أد/3جم@هاللهرسولحديثيخصيومنالزلادقة، )قبض@،/34

الضحابة،منآلفاعشر(@أح/901/وأربعةألفمائةعنعساللهرسول

عنه،روىممن
سمعواوأينكانوا؟أينهؤلاءله:فقيلمنه(وسمع

(2)
لا

مكة،وأهلالمدينةأهل"قال
حخةمعهشهدوم@والأعرا@،س@هما،ومن

وسمعراهكلالوداع،
"بعرفةمنه

العراقي:قال
ولاإسنابر،علىلهأقصلمززعةأديع@القولوهذا"

هوي
لغيرذيلهفيالمدييموسىألوذكرهنما@المشهورة،التواريحكت@

إلساد"
(4)

قلت
"

قالسإسناده،الحطي@أخرحه
"

ثنالأزهري،االقاسمأبو"

الله(أعيد
(5)

محفدمحفدسس
أبوأحدثاالغكبري،@،أر/411/حمدافىبن

العزير(عبدبكر
(6)

أحمدلكرأبوثاجعفر،لن
ثناالخلال،محمدلن

محقد
أحمدبن

ألي@رجل:لهوقالزرعةألاسمعتالرازي،حامعبن

(493)"المقد@ة"(1)
(2)

أ@(@ي

(3)"

2/2)"اداويلأحلاقالحا@ع 93)

لإيصاحواالمييد"(4)
"(306)

الحلقيةو@يوأح(أ،أ@م@(5)
"

"اللهعد

(6)
العرير"عدكرسألو"وأط،أر،،@ي



ح@@صالضحالةمغركةوالثلاتو@التاسعالنوغ

طبقة.عشرةاثنتىالحاكموجعلهمطبقاتهم،عددفيواختلف

"يقال...
(1)

دلمطه.@ذكره

العرأقيقال
غ@هالتيتو@ى"قال:عنه،المدينيألسدهمامنهوقري@"

وسمعراهومن
لاوهذا"وامرأةرحلمنإنساد،ألصمائةعلىزيادةمنه

دلك،تحريرعلىالاطلاعيمك@وكيففيه،تحديد
الضحالةتمرقمع

@ي

2أ@/البفدان والقرى؟والبوادي@،/01
ا

فيالحاريروىوقد
"

صحيحه
"(2):

بىكبأد
قالمالك

@ي
تخلمه@صه

كحماللهرسولوأضحا@"تبوك:عن

"حادطكتا@يخمعهملاكثير،

الديوان.يعنن

"المساف"@،أ@/541/@يالساجيروىالعراقي:قال
حئدبسد

عر

الشا@عي
(3)

ألفاثلاتورألفا،سئونوالم@لمودك@هاللهرسولقضقال:

دلك.وعيرالعر@،قائلفيألماولالألونلالمدية،

قال:
ومع

هذا،
صحفمنلجميع

@ي
ما@يمحموعيلعلمالصحالة

آلا@،عثرةتصانيفهم
ومنبئحياتهديتوفييذكروفىصكونهممع

صغيرا"أذركهأوعاصره،

الهحرة،أوالإسلام،إلىالسبقلاعتارطبماتهم(عددفي)واختلف

)وجعدهمطمماتخمىسعداشفجعلهمالفاصلة،المشاهدشهودأو

صلبقة(؟عشرةاتنتيالحاكم

دارأضحا@الثانيه:الأرلعةكالحلماءبمكة،أسلمواقوئمالأولى.

الخامسةلأولى.االعقةأصحا@الزابعة:الحشةمهاجرةالثالثة.التذوة.

منوأكثرهمالثانية،العقبةأصحا@
اتدي@المهاحريرأؤلالئادسة.لأسصار.ا

قبل(أبقاءإليهوصلوأ
()

يدخلأن
(6)

الثامنة:بدر.أهلالسابعة:المدية.

(1)"

2/2)الراوي،لأحلاقالحامع 93)

(3)
@ي

51)"

الرا@عي
"

رح(.ثي(5)
لقمانل"

"

(2)"

الححاريصحيح
"5 6 ألما1

لإيصاحواالثييد"لم(ا
"،503(3 06)

(6)
@ي

"يدحلواوأخ،اوأ@،،أد(،



لنواوياتقريبشرحفيالراوليلصن@،

بإتجماعركالمعمر،ثغبكر،أبوالإصئلدق:علىأفضلهمالتالث:

الشنة.أهل

منالعاشرة:د.لرصواابيعةأهلالتاسعة:والحديب@ة.بدربينهاجرواالدي@

كخالدمكة،و@حالحدييةبينهاحر
الحاديةالعاص.بنوعمروالوليد،ب@

حخةوفيالمتح،يومرأوهوأطفالصبيادكرة.الثانيةالفخحم@لمةعشرة.

وغيرهمالوداعا

بإجماع@لإ،عمر،تغبكر،أبوةالإصفلدقعلىأفضلهم)الثات.

أهل

مبالاةولا"قال:القرطبي،العئاسأبوذلكعلىالإجماعحكى

البدعأهلولاالتثيع،أهلبأقوال
"

(2)

1أد/والتابعشالضحابةإجماعه/1،202/1الشافعيحكىوكذلك أ(/35

فيالحيهقيعهرواهدلك،على
الاعتقاد""

علي،تفضيلالثيعةوعنعمر،تفصيلالخظايةع@المارريوحكى
التفضيلعنالإمساكبعضهموعنالعباس،تفضيلالراوئديةوعن

وعليخير،بكرأبو"قال.أتهمشايخهلعصعنالخظابيوحكى
"أفضل

()

القولمنتهاتوهدأ

منأنإلىدهوأوطائفةالبرعبداب@أد"عاض.القاصيوحكى
مات

"

.(24-22)"الحديثعلوممعرفة

الدا"
المباح

"(2/5 )ء12("والتدكرةالتبصرةشرحوا6(،0
(369)لاعتقاد"ا"

"

سلمشرح
15/2)للحووى" ا2(،1

.(215)اوالندكرةالنصرهشرح

"

.(7/18)"الس@معالم

فيالعراقيعارةهده
ا

(215)والدكرة!الصرةشرح



مغر@ةوالثلدتودالناسعالنوغ

وحكىالسنة،أهلجمهورقولهذاعلي،ثغعثمان،قى

عتمان،علىعلئتقديمالكوفةأهل(أمنالشنةأهلعنالخفابي

خزيمة،بنبكرأبوقالوبه

بقيممنحياته-سأفضلفيمنهم
جملى.لقولهلعده

هزلاء"

1أح/أنا" علىشهيذأ(/10

"مقولولاغير@رصيالإطلاقوهذأ"المصنف:قال

ذه@ليهوالشنة(اهلجمهورقولهذاعلي،تمعتمان،)ثغ

1أط/وكافةالئوري،وسميانوأح@د،فعي،وال@مالك، الحديثأهلأ(/46

المتكلمين.منوكيرني،والاظ@لأشعري،واوالفقه،

عمر:ابنلقول
كثا"

لكرلأليلعدللاأر/511/1،مجسدهالثيزمنفي

البخاريرواه"عثمانئئمعمر،ثمأحذا،
(3)

كماأصرحللمظالظراليورواه

المرفوع.نوعفيتقدم

أآهلأصالشنةآهلعنالخفالي)وحكلى
(@)

غبننتقديمالكوفة

الئوري،شفيادع@روايةوهوخزيمة(بنلكرأبوقالولهعتمان،عدى

سبق.ماقوليهآخرولكن

عنوحكي
عنالمارريحكاهبيهما،التوقفمالك

"الفدونة"

"عياع@.القاضيوقال

رجع
عماد"تمضيلإلىالتوق@عنمالك

القرطبيقال
"

"اللهشاءإنالأصحوهو

الحرمينإمامأيضاوتوقف

"وصا@الباقلانيوعدعده،التمضجلئثم

المفهم
ط@ي"

"

الحاريصحيهح
"1 2 78،1

"

الجاريصجح
"3 6 5 5 1"

16/4)الكرى"العدولة" 51)

@

المفهم
"(6/2 38).

"

ملمشرخ
15/2)للووي" 12)

س
أط(.

المحلمإكمال"
"(7/380)



ج؟وللإ،-
النواويتقربشرحكيالراولىرلبت@

أفضلهمأنعلىمخمعونأصحابنالبغدادي:امنصورأبوقال

بذر.أهلثغالعشرة،تمامثغالأزبعة،الخلفاء

منالعقبتين،أهلمزيةلهمومفنالزضموان،بتعةثغأحد،تغ

قؤلفيلقتلتيناإلىصنىمنوهغالأؤلون،والشابقونالأتصار

الزضموان،بئعةأهلالشتعبى:قولوفيوطائفة،المسيبابن

"الأشعري:وقال

قطعي
"

لأأصحابنا)البغداديأ2(:التميميالقاهرعبدمنصور(أبو)قال

العشرة(تمامتغالآربعة،الخلفاءب،أ@/202/أفضلهمأقعلىمخمعون

سعدسالجحة:لهمالمشهود
نفيل،بنعمرولنزيدبنوسعيدوقاص،أبيبن

بنعيدةوأبوعؤ@،بنالرحمىوعبدالعؤام،بنوالزبيرالله،عبيدسوطلحة

وهمبدر(أهل)تغالجراح
بنرا@عصماجهابنروىعئر،وبصعةثلاثمائة

@قال@يخبالثبيإلىحبريلحاء"قال.حديح
"

بدرا@يكمشهدمنتعذودما
3

كدلكقال.خيارنا""قال:
هم

"الملاثكةخيارعندلا

لا"طكلى:قالبالحديبية،الرضوان()بيعةأهلثغ()أحد،أهل)ثغ(

الترمذيصححهالثمتجرةتحتبايعمفنأحذالناريدخل

الأؤلون(والشابقونالأنصار،منالعقبتينأهلمزيةله)وممن

)بنسعيدكول(فيالمبلمين،الىصلىمن)وهغوالأنصارالمهاحريرمن

المسيب
()

وقتادةسيرين،وابنالحنفية،النمهم؟و@لائفة(
(6)

ا(الرضوانبيعةأهل"الشعبيقول)وفي

1الطر

اليعلم
"(7/3 الممهموا9(،7

"(6/2 مسلمشرحو"8(،3
"

/51)للمووي
2 (7/20)"الاريفتحو"2(،1

(112)حماعةلالن"الرويالممهلو")694(،"المقدمة"اطر

"
"(4)(1061"ماحهال@لسى

103"الئرسديحاح 86)

@يالطريرواه
ديالرعدواس6(،/11)التممير""

.(2/1)"لاستيعا@ا"

"
(96/5)"المحجطالحرو)11/7(،"الطمريتمير

"@ص@"
7/4)شهأدىاس (1/2)"الاسحيعا@و")11/7(،الطرىصمسمر"و"5(،4



@الصحالة*مغركةرالثلاتونالتاسعالتوغ

ر.لذاهلوعطاء:كعبلنمحقدقولوفي

)آهليتارلنوعطاء(الفرطيأكع@(دنفحمدقول)وفي

بدر(
(1)

ألسيدأدلكروى
2)

صعي@وسنيذوصع@ص،محهولليهعمهما@سد

أيضا.

عددكرعمىالسابقيسالقولي@وروى
حميد@ىلن

"

تثيره
"

فيمنصوروسعيدسالرزاق،وعبد
صحيحةلأساسيد"@سنه"

لسدسخيدوروى

المخحقلأسلمألهم"الحسر.إلىصحيح
"

فوائد.(@د/531/أ

امرفيكلالصحابة،منأعيانلتفف@فيهاأحاديثأالأؤلى:

واحد@يكلالقححالة،(@أط/641/أعيارصتفصيلأحاديثفي

أمر

شذهمو(بكر،أبوبامتيآفتيأرحم"مر@وعا.أصعنالترمذي

دينفي
فحاذوالحرامبالحلالوأعلمفمغثمان،حياءصدفهموأعمر،الله

بر

/51أين،أقةوفكلكعب،بنأبيوأقرؤهمثابت،بنزيدوأفرضفمجبل،

1 / 2 الجزاحبنعبيدةأبوالأقةهذهوأمين(03
"

(3)

حديث:الئرمذيوروى
أفرضهم"

(@)

ز-لد"
()

طمطالحاكموصخحه

زيد"أفتيأفرض"
(6)

وعائشة(.فاطمةبينالتفضيلأةالتانية

احتلف
لينالتفضيل@ي

الوف،نالنهاأقوال،ثلاثةعلىوعاثة@اطمة

(1)@
العويتصير

"(318/2)(2)
مي

لسد""أأط

ط"(3)
ياد@ى

"3 7 9 صحيححسىحديثهدا"وقاد(11
"

الشرمديحامعواأر(م@(4)
"

السحلقيةوثي
1أ@رصكم" 1

حا"(5)
اقرمديمع

"103 3لم/ا"المخدرك"(6)(79 35)



لنواوياتقري@شرحفيالراوفىرلبل@

بكر،أبوإشلاماأؤله@اقيل:الزابع:

فيال@بكيصححهوقدمنه،بصعةفهيفاطمة،تفصيلوالأصح
"الحلبيات"

تصحيحه.@يوبالع

وفي
"

"الأمةهذهنساءسيدةفاطمة":"الصحيح
(1)

ملأهذا"قال:جم@هاللهرسولأنحديمةصالتسانيوروى
من

1أح/استاذنالملائكة سيداوحسبناحسناأنوبئرنيعليئ،ليسلمربه@،/10

"الجتةأهلنساءشدةوأفهماالجتة،أهلشباب

وفي
صحيح،بسندأسامةأليبنالحارث(@أر/511/مسند""

لكئه

"مرسل:

عالمها"نساءخيروفاطمةعالمها،نساءخيرمريم

وخيزمريم،نسائهاخيز"للمظ:عليحديثم@موصولاالترمذيورواه

"فاطمةنسائها
(@)

الإسلامشيخقال
"

"المئصلئف@روالمرسل

كس@،:أزواجهأفضلأالثالثة:

وعائثة.خديجة@تأزواجهأ@صل

المص@حكاهاأوجهبينهماالتفضيلوفي
في

ثالتها"الروضة"

فيالسمكي
"الحلبيات"

حفصة،ثتمعائثة،ثثمخديجة،تمضيل

سواءالباقياتثم

عباس،ابنقالهالضديق.بكر(آبوإسددماهمأودقيل:)الزالع:
آخرين.فيوالئحعي@والمئحعميوحثان،

(1)"

2"المحاريصحيح 4 8 41)

9"الحارتمد"(3) 9 0.،1

16/1)"الحالبةالمطاد"(5) 67)

8الكمرى"الس@" 2 8 9،1

"

3"الترمديحامع 87 71)

.(7/12)"الطالنروصة"



الصحالةمغركةوالنلاتردالتاسعالنوغ
@@

علي.وقيل:

مسلمرواهمالهذو@
(1)

يرعبسةب@غمروعن
وقولىءإشلامهقضة

"لمج:للن@ي
من

"قال.)2(؟الأمرهذاعلىمعك
يومثدومعهقال.وعبا".حر

بهآمنمقن4،وبلالكرأبو
"

فيالحاكموروى
"المستدرك"

(3)

محالدروايةم@
(4)

شلقال:سعيدس

:()الثمعبي
أسلمم@أؤلمن

خادقول(@أ@/302/سمعتأما@قال3

علابما@لكرأباأخاكادكر@ئقةأخيمنشخواتدكرتإذا

حملابمااهاوأو@البيبعدوأعدلهاأتقاهاالبريةخير

الرسلااصذومسهمالاسوأؤلمشهدهالمحمودالناليوالنانى

ديالظبراليورواهأ(أط/741/
الكسير""

(6)

اب@سألثقالالشعميعن

فدكره."عثاس...

الترمذيوروى
(7)

لكرألوقالقالسعيدأبيعننضرةأليروايةمن

أشلم؟.منأؤلألست"
الحدب."

لسدالظحرايرواهطابأبيبرعدى()وقيل
اسع@صحيح

عتاس
(8)

مردوغا.عهضعي@وبسد

الترمذيوروأه
(9)

موقوفا.أخرىطريقمنعه

الظبراليوروى
(10)

وسلماددرأليع@الئذي،إشماعيلبسد@يه

بي...امنمنأولهذا)ن"فقال:عليبيدمجش@راللهرسولأحذقالا:
ورواه"

سثمان.عنأيصا

"

مسلمصحيح
83 2 11)

4المدرك 4 7 0،1

@ى
"المسدرك!"

فالالنمعمىص

1الكير"المححم 2 5 6 3،1

إ

1الكير،المححم 0 9 2 41).

"

6البهير"المعحم 1 8 41)

م@(2)
أ@(

(4)
لي

حالد""أ@،

سئلأوعاسالىلأل@

(7)"

الترسديحامع
"3 6 6 71)

@9)"

الترمديحامع
"373 4 1"

صأولص



6ع
ء@!18

اتقري@شرحلمحي4؟الرابرل@
لنواوي

منجماعةعندالضوابوهوخديجة،وقيل:زيد،وقيل:

بعدها.فيمنالخلافوأنالإخماع،فيهالثعلبيواذعىالمحققين،

فيأحمدوروى
"مسنده"

أد/631/1(عليعنوانقطاعمحهولفيهبسند

ورويمر@وكا،
صتى"منأؤلألا"قال.عهآخرلسند

(1)

وروي
أئوب،وأبيالأشود،بنوالمقدادأرقم،زيدسعنأيضاذلك

بنوخبابثابت،شوحريمةالكندي،وعمي@مرة،برويعلىوأس،

الحذري.سعيدوأبيالله،عبدب@وجابرلأرت،ا

فيالحاكموروى
"المستدرك"

(2)

"قال:الملائيمسلمروايةمن
نبئ

يوم@بالي
يومعلىوأسلملاثين،ا

الحاكموادعىالثلاتاء"
(3)

إخماع
ديونورععليه،التوأريحأهل

دلك

زهيرب@كعبوقال
(@)

فيها:يمدحهقصيدةفي

سالضالحاتقيجتهدلميحونعلثاإن
مشهوزالأعمالص

أ(دالمخرممخورأ@/402/مررامهفكل@تحرأالناسوخيراليصهر

المعادقلأولهمالأفيمعالطهورصئى
(5)

مكفورالناسورث

لرفريالهقاب@ريد()وقيل:
(6)

أميجة(خد)وقيل:
جماعةعندالضواب)وهوالصلاح:النعلىريادةالمصنفقالالمؤمين.

من

دلك
أوابنادةق@قولوهوأيضا،والرفريعباساسنع@

إشحاق(
(7)

1أح/الإجماعفيهالتغلبيأ(أر/611/)واذعى الخلد@وأنأ،/11

بعدها(فيمن

@ىالهححمي@ال(1)
"

9/1)الروائد"محمع المحح،رحالورحالهأحمد،رواه"(03
حةعر

"ونقوقدالعري،

4"المسخدرك"(2) "(3).(46لم1
(22)"الحديثعلوممعر@ة

(4)"
كصديواد

(5)(83)رهير"س
العادا"أط(@ي

(6)"

(7)(5/84)الكير"المعحم
"أر،@ي

"عاسواس



ح@ل!الضحالةفغركةلتلالود:والتايسعاالتوع

أحمدورواه
دي

"مسحده"

عباساسعنوالظبرالي

عليثئمآمى،صأؤلحديحةأدعلىاتفقوا"الرةعبداسوقال
عرروىثتمإسلامه،أطيرمنأوللكرألاأنالضحيحأفىذكرثتمسعدها"

محمد
القرطي:كببن

مهإشا@أحمىعلياأن"
أبووأطثرطالص،أليمن

"التاسعلىلا(أط/741/شمهولدلكإشلامه؟بكر

ميالطبرانيوروى
الكبير""

(3)

اللهعيدمحفدسروايةمن
أليل@

حديحةوصقتالاثيى،عداةكليابخيصلى"قالجدهعنأبيه،عنرافع،

يومعليوصلىالمقار،آحرمنالاثينيوم
الثلاثاء".

حارثة،ريدسنئمعلي،ثمحديحه،آمنمنأؤل"إشحاق.اب@وقال

غنمادسلذعائه@أسلم@،اللهإلىودعاإسلامه،لأظهربكر،أبوثم

وقاص،أيوسعدسعؤ@،سالرحمىوعبدالعوام،بنوالربيرعفاد،

الإشلامإلىلسقوأالديرالثماسيةهؤلاءفكادالله،عيدبنوطنحة
"

(@)

لنعمروذكر
قلأشلمالعاص@سجدسخالدسأن"أيضا:شتة

علي
"

عيره
إسلافا"أولهمإثه"

(6)

برخئابأولهمأن"قولاالم@عوديوحكى
أولهمأن"وآحر"لأرتا

بلالا"

ديالماوردي
"الوةأعلام"

(8)

قتيةاسعن
اصم@أؤلأن"

بكر(أبوأ
(9)

ب@
."الحميريأسعد

1/2)المسد"" الطرانيمعجمو"9(،0
"8 1لم1 6

"(3)(3/29)"الاستيعا@@

1/3)للطرايالكسير"المعحم 20)

1)021،إسحاقلاس"اليرة" 1/4)"لإعالةا"(5)(21 07)

1/0)"الإصالة@ الطر(7)(64
"

الاعطلاحمحاص
"(498)

لي(9)(230)"الوةأعلام"
كري@أدو"االوةأعلام"

"



لمواوياتقربشرحفىالراوفىالصل@

الضمتيانومنبكر،أبوالأخرارلزجالامنيقال:أنوالأؤرع

بلدل،العبيدومنزيد،المواليومنخديجة،النساءومنعلي،

مائة.سنةماتالطفيل،أبومؤتاوآخرهم

فيسحعابنولقل
"الحصائص"

ص
قال:أنهعو@لنالرحمنعد

إسلاما"أولهمكنت"

2أ@/وقال العراقي.@،/04
"

الرجالمىآمنمنأولإنيقال:أنيمبغي

"الصحيحين"لحديثنوفل؟شورقة
(2)

الوخيلدءفي
"

أشلممنأؤليمال.(آن)والأورع"المصنف:وتمعهالصلاحابنقال
خديجة،النساءومنعلي،الضبيادومنبكر،ابوالأحرارالزجالأمن

"بلدل(العبيدومنريد،المواليومن

الرماويقال
().

هذأوجكى"
الجمع

(6)

"حنيفةأبيعن

عهأخرجهأقلت:

الحاكم(

بتلالةخديحةلعدأشلمتامرأةوأؤل"خالويه:@أأد/631/أبنقال

"العئاسروجالحارت

واثلةبنعامرلففيل(ا)ألومطلقا)موتا(بةلصحااأي:)وآخرهم(

قالهالهجرة.منمانه(سنه)ماتالليثي
فيمسلم

"
صحيحه

"
(10)

ورواه

فيالحاكم
"المستدرك"

(11)

لنخليمةعن

غيرفيخليفةوقال
(12)

الحاكم:رواية
"المائةبعدتأخرإله"

"

المقع
"

2/5)العلق@لاس 01)

لإيصاحواالمييد"
"(312)

لعدها
"أأطلي

وعره
"

أأطم@
أح(وثي

أحرحهفلت"
ماتالحقى@يدحائر"

4)الؤى،دوي

"

مسلمصحيع
"2 3 4 01)

سفط
وأح(أط(،س

(2)
1ومسلم1(،3المحاريصجح 6 01)

الصلاحالنمقدمة"لم(ا
"،794(4 98)

(6)
."لإجماعا"أز(ثي

لأ؟(
"الطر

.(73/4)المجث!ثتح

6لمشدرك،ا"(11) 6 5 41)

(14/81)"الكمالتهدب"(13)



الصحاله-@مضركةوالنلدتورالماسعالنوع

بنضصس@قالهو@اثة.أتتينلسةماتوقيل:
الرليرياللهعد

لنزكرياوأبوقالع،واسجانالنوحزم
لسةماتأته"مده.

كسع

."ئةوما

وماثة،عرلسةل@كةكت"أ@يه.عرحازم،حريرشلنوه@وقال

"الطميلألوهدافقالواعنها،لسألتجنازة،@رأيت
(3)

أتهالذهيوصخحه

عترلسه

مظلقا،موتاالصحالةآخركونهوأما
دحزم

الرليري،ومصعصمسلم،له

آخري@.فيوالمريمنده،وأبن

وفي
"

مسلمصحيح
"

(@)

بسلىاللهرشولرأيت"أ،أط/841/الطميل:أديعى

عيريرآهرحلالأرصوحهعلىوما

العراقي:قال
حكاهوما"

النعنالمتأخرينلعص
(6)

صذريد
أن

لاطللهداشحة،مائةالجملبعدعاشوأتهذلك،بعدتأخرذؤببنعكراش

ليدريدابىأوقعوالذيله،أصللا
فتيبةابنذلك

(8)

لسقةلقد@،ر/611/@

د@المائةاستكملسأتهمؤولأوباطل،أ@/502/1(إماوهوذلد،إلى

"سنةمائةبعدهالقيأتهلاالجمل،

لىسفلموتاآخرهمإدحازمب@جريرقولوأقا"
(@أح/111/سعد

سهل:قولمنوأخذهبالمدية،أرادأثه@الظاهر
أحذاتسمعوالملو@ت"

"الده-لج@مرسولقاليقول.
(10)

"المديةلأهللهذاخطا،كانوإثما
(11)

6لمستدرك،ا" 6 5 21)0(2)

@

دمقتاريخ
"(26/1 "الكمالتهدبو"4(،3

"

الإللامناريح
"(6/5 28)0(5)

ثي
وأح(وأ@(،أد(،

(7)أي"

(9)(310)المعار@!"

(11)0(2/96)لاستيعا@!ا"

3/2)"الحتات 91).

(2340@مسلم،صحيح

.(249)ى"شثالاا

(218)والتدكرة!الئصرةشرخ

لإيصاحواالحمل!
"(313)



النواويتقريبشرحفيفىالرا،رلبن@

أنس.قبلهواخرهم

لنآنس()قبلهموئا)وآخرهم(
ئلاثسنةلالمصرةماتمالك،

مىآحروهوتسعيى.وقيل.إحدى.وقيل:أتنتش.وقيلوتسعين،
بها.مات

لعده،ماتأحذاأعلملا"البر.عداسقال
جممأدلهرسولرأىممن

"الطفيلأباإلا

العراقيوقال
"

لعدهماتلل
خلافللاالرسعمحمودس

@ي
سنة

تسع

عنه،وحذثرآهوقدوتسعش،

كما@ي
"

بعدهتأخروكدا."الئخاريصحيح

اللهعد
وتسعينلستلسةوفاتهقال.منقولليالمازلي،لسربن

"

الأئصاري.سعدبنسهلبالمديةموئاالصحابةوآحر
والواقديالمديي،النقاله

(3)

أوابرحتانوابنالمخدر)4(لنبراهيمو
نع(قا

()

ل@وا
قده.

سعداسوادعى

@يهالحلافلفي

(6)

وتسعينإحدىوقيل.وثمالين.ثمانسنةوفاتهوكانت

ماتبلقتادة:وقال
ب
"

أسالإسكندريةداود:أيأشوقالمصر"

الساث"وقيل
داودأليب@لكرأ@قالهيريد"س

ثمالين(لسةاتهو@وكانت
(10)

إحدىوقيل:وثمانين.ستوقيل:

"

قتادةقاله"أدلهعدجالرس
(11)

وغيره.

(2)(73/1)"الاسخيعا@"(1)

5/3)الكمرى"الطحقاث"(3) 76)(4)

)د(
"أر(لي

(6)المحدر"واس

ا(7)

62/3)"دمثقتارلح 66)(8)

(3/27)"لةلإصاا"(9)

(10)
@سةولاتهكالط"أط(ثي

ونمابر"حعس
ا"(11)

"لأوسطالناريح
1/2)رحويهرواية 12)

ا

.(220)الدكرةواالتصرةشرح

3/6)"ركلمتدا" 62)

5/3)الكرى"الطقات" 76).

3/2)"لةلإصاا" 0



امغرفةوالن@دتور:التاسعالتوغ

العراقي.قال
"

سلالالقديةماتالتائ@لأنصعيص؟قوذوهو

بعدهتأخروقدحلاف،
"

اتيرسةأ،أد/731/وداتهوكانتبمكةوقل.بقباء.ماتوقيل:

(@ه/1/502وقيلأزبع.وقيل:ثلاث.وقيل.وسنعين،
ثمار.وقيللسع

تنعوقيل:
العراقيقال

المحة،عقلالديالرلغمحمودسالثلاثةلعدتأخروقد"

سنةلهاوتوفي
طا"مولاالقمحالةآحرإدافهووتسعيى،تسع

تقدملمكةوآخرهم
المدلمحياسقولوهوالطفيل،ألوأثه

ح@اد،اس"

وغير

برجالر"
داودأليالنقاله@،/148/@@"اللهعد

(3)

بالمدينةو@اتهوالمشهور

وقيل
سالثخوأبوقتادة،قالةعمر"اش"

حتاد

ولسعين.أربعوقيل:ثلاث،لسةومات

أددهعبدلالكوفةوآحرهم
وثماش،لستلسةماتأوفىأليبر

ثمادوقيل:لسعوقيل:

المديي:ابىوقال
"جحيمةأبو"

وثماني@.ئلاثسنةماتفإنهأصح،والأول

لسة@قيلحريث،عمروشو@اةفيأخئلصوقد
وثمالرحمس

بهاموتاآحرهمفهوالئايصح@إنوتسعين.ثمانسنةوقيل:

منآحرأؤفىأبيوالن
مات

الرضواد.سعةأهلم@

اللهعبدلالئامواخرهم
المارنيشرب@

خلائققاله

"

1/2)"والدكرةالتصرةشرح 19).

ا

1/2)"وافذكرةالتصرةشرح 19)

3/1)"الغالةأسدإ 86).

"

1/2)"والدكرةالتصرةشرح 19)

3/6)"لمشدركا" 60)



لنواوياتقري@شرحكيالراولىرببل@

وقيلوثمانين،ثمانلسةومات
(1)

وت@عين.لست

للقئلتيى.صتىمضماتمنآخروهو

الباهليأمامةأبولالثامآخر@"وقيل.
وأبنالبصريالحسنقاله"

وثمانينإحدىوقل.وثماسي@.لستسنةفوفاتهلأول،اوالصحيحعيية،

@يالخليليوحكى
1أر/القولينالإرساد"" قال؟تمترجيح،بلاأ،/17

"
رأىالهدار.له:يقاللعدهمارحلاأدركأنهالثامأهللعضوروى

"مجهولوهوك@ح@هالثي
(3)

اشهى

"وقيل:

منده.بنزكرياأبوقاله"الأشقعبنوأثلةبالشامآخرهم

بوموته
"

"دمثق

بوقيل:
"

"المقدسبيت

"5وقيل.

حمص
خمم@سنة"

وقيلث.*"قيلولي@وثما
"

ست

بأ،أح/211/واخرهم
"

حمص
"

اللهعبد
بئر.أ@/602/1،س

"الحزيرة""وآحرهم

الكندي.عميرةلنالعزس

بوآخرهم
"

أليأبو"فلسطين
(4)

اللهعبد
حرامس

()

بنعبادةربي@

مات
ب
"

"دمق

بوقيل.
"

المقدسبيت

أدلهعبدمصر"""واخرهم
الزليديجزءبنالحارثبن

سنةوقيل؟خمسسنةوقيل.وثماني@.ستلسةمات
وقيل:سجع

تسع(أوقيل:ثمان.
(8)

بوفاتهوكانتالطحاوي،قاله
القدور"سفط"

(9)

لعدط
"لمة"أ@(@ي

1/4)د"يإرشاا" 4،04 41)

حرامأم"أط(@ي
"

ير"وثحا"وأح(أط(،لعدها@ي

(4/46)"لةلإصاا"

(3/17)"العابةأسد"

لمقط
أ@،.م@

.(17/1)بر"حرسفيالعر"

لمقط
أ@(.س



لصحالةافغرمةتود@والروالتاسعالنوغ
@

المصرية(الديارأعمالم@أبالغرلية"ترا@أليسفط"الآدبوترف
ا

بوقيل:
آحرهوهدادعلىيصحولابدرا.شهدإتهوقيل:اليمامة"

موتا.لبدريينا

أوومائة،اث@ينسنةالباهلي.زيادبنالهزماسباليمامةواخرهم

بعدها.

بوآخرهم
"لرقة"

لأثصاري.اثابتلنرويفع

5وقيل:."أ@ريقية"5وقيل:
بوقيل."أنطاللس"

ال@"
م

وستين.ستلسةوقل.وستين،ثلاثسنةومات

قنده.ركرياسأبوقالهالأكوع.بنسلمة"الباديةر"وآخرهم

لالمديخةماتألهأط/941/1(والصحيح

وستين.أرلعلسةوقيل:ولسعين،أزبعسنةومات

الصلاح.أبردكرهماآحرهدا

بواخرهم
"خراسان"

الحصيب.بنلريدة

بوآخرهم
بنالعداء"سجستان"

خالد
بىركرياألودكرهماهؤذة.بر

العرقال

ألرزةأبوبعده

هموآخر

4(وآخرهمبر

اقي
"

تأخروقدولسعين،ثلاثسنةوفاتهدف@نظر"لريدةوفي

وسبعينأربعلسةبهاوماتلأشلمي،
"

ب
عباسابن"الطائف"

ب
الشيحأبوقالهالجغدي.الابغة(@أد/731/"أصبهان"

(3)

وألو

منوسقطأد(من
الشحلفة

.(273/1)"لأصبهانالمحدتينطسقاتإ

إ

1/1)أصمهاد!نارلح 02)

لإيصاحواالتقيد)2(إ
"(316)



لنواوياتقري@شرحفيالراو@رلبن@

وأبوه،مزثدإكأبدرا،شهداوابنهآفييعرفلالخامس:ا

بوآخرهم
أقثم(سمرقند""

(1)

العباسلن

أبووأبوه(مزتدالالدراشهداوابنهابيعرفلا)الحامس:

العنوي.الحصي@بنمزئد

صأعربقلت.
فيالحغويأخرجهماهذا

"

قال."الضحابةمعحم

بكير(ابر1تاهالئ،اسحدثا"
(2)

لنيزيدعنالليث،@،أ@/602/حدثنا

الأخن@لنيزيدبنمصأدحبيب.ألي
(3)

وحدهوأبوههوشهدالسلمي

إلامسلمين،لدراأبنهوابنواسههوشهدأحذانعلمولاقال:لدزا.

"الأخس@
(14

لنوإلام@لمينبدراشهدوأإخو؟لسعةثحر@لاالجؤزي.ابنوقال

ذ،معاأء:عفر
وعؤتمر،وعاقل،وعالد،وخاياس،وومعود،

ياسر.لنعمارإلامؤمنيىابرمؤمنيشهدهاولمقال:

قال.
لدرا:شهدواوعفان،إخوةأرسعةلهاامرأةدلكغربومن

بنتأبانأموهيالمشركين،منوعموأحوانالم@لصش،منوعمأخوأن

عمير،بنومصعبعتبةبنحذيفةأبوالمسلمان:أخواهاربيعة.بنعتبة

وأبوعتبةلنالوليدالمشركافى.وأخواهاالحارث،لنمغمرالمسلموالعم
"رديعةسشيهمةالمشرك:والعمعرير،

أط(ص
السبحعيةو@ي

"

"المصل

ماتالمصللأدعلطوهو
ععواسطاعونفي

أسدو"5(،3"/6)الكرى"الطقات"واظررعثط،عمرحلالةثيالأرددلاحية
القدو")4/514(،"لةالط

ثي
1سمرفد"علماء 1 8 81)

أرورى".اسولال"أ@(.(3)لكر"أس"وأح،أط(،لي
5/2)"العا@أسد"الطر الكمال!تهذل@و"5(،65/9)"دمثقتار-و"1(،5

(342/28).-.

5)615،الأثر"أهلفهومتلقيح 17)



الضحاله-@فغركةوالملاثودالتاسعالتوغ

@يوسيأتونمقزن،بنوالآممهاجرون،صحابةاخوةسئعةولا

عبدإلالدونمتواجمعالتبيأذركواأربعةولاالإخوة،
بنللها

بنمحمدعتيقأبووالاقحافة،أبيبنبكرأبيبنتأشماء

اى@ز.قحافةأبيبنبكرأبيبنالزحمنعبد

فقزر،بنوإلآفهاجرونصحابةإخوة)سبعةيعر@)ولا(

والأرلعرالنالثالئوعيروسيأتون(
(1)

اب@دكرهموهاكالاخوه()في

الصلاح
(2)

سالحارثأولاد@إناغتراص،(@أر/711/منعليهماويأتي

وهموهاجروا،صحواكلهمال@هميقيس
تسعةأولسعة،

شتاسماءبناللهعبدالامتوالذود@التبيأدركواأرلعة)ولا

بنمحفدعتيقآلووالآكحافة،أبي)لنالصديقبكر(ألى

اح@ل!(.قحافةأبيبنبكرآبيلنالزحمنعبد

حجر"ابنالإشلامشيحقال
أسامةأنذكرواوقد"

لهولددفس
@ي

أ@/(@أح/211/زيدوالدحارثةإذكدلك،يكونهدا@علىعشتنالن@يحياة

1 كماصحابي،@،/49
فيالمندريبهجزم

(3)
مسلممختصر"

إسلامهوحديث"

لي
"مستدرك"

الحاكم
(4)

أ(أ@/702/وأسامةرسدوكذا

بنإياسوكداقال:
فيدكرواالأر@ةالأكوع،لنعمروبنسلمة

الضحالة.

جاهمةبنمعاويةبنوطلحة
()

لاتصح
"

@يمرداس،بنالعثاسب@
أخرىأمثلة

(528)"المقدمة"(2).(850)

الحاكممدرك"(4)على!أماله"أ@(.لعدها@ي
"4 9 9 9،1

أدأفي
"

"،حمامة@
الطرالصوا@،هووالمنت"حامة@أر(.ودي

/3)لإصاله،ا1

5 1/5)"الغابةأسدو"6(،5 46)

"

الاريثتح
3/2)ه 92).



اتقري@شرحفيالراو@الصن@
لنواوي

"اسمهمنالتابعينولاالصحابةفيأليسفوائد
"،:الرحيمعبد

"اسمهمنالصحابةفيلي@
الزحيمعبد

منولاالتابعين،فيولابل"

"اسمه

"إشماعيل
بنبكرألوعهروىبضري،واحدإلايصح،وجهمن

فروبها".وقبلالمثثمسطلوعقبلالنار(حذ@ثىيلجلا"حديث.عمارة

خريمةابنأخرجه

(1)"

3"حريمةاسصحيح 1 7،)1
وهو@ي

"

مسلمصحيح
"6 3 لنإسماعيلحديتس(41

حالدألي
اسمهمنصعمارةلكرشألوروايةويى@يهماعمارة،@رسأليع@

عيلإسما"
علمألئ@ثا""



ح@سلتالحينامغركةالأزلغور.لتوع

@

الأربغونالنوع

نجننس1التابعينمعرفة

والمتصل،المزسليغرفبهماعطيمان،أضلانقئلهوماهو

منوقيل:الضحابي،صحبمنهوقيل:وتابع،تابعىواحدهم

لأطهر.اوهولقيه،

وماهوعنهم.تحالىاللهرضيالتابعي@معرفةالأرلعون:التوع1

تالعتنواحدهموالفتصل،الضزسلئحر@لهماعطيمان،أضلادقبله

@يواحتلفوتابع(
حده.

صحاليا(صصمن)هو"الحطيب:قالأي)قيل(
(1)

ئكتفىولا"

لمجرالسيمرلةلئمر@التبي-سصرمعالصحابيبخلافاللقي،بمجردفيه

الظويلالاجتماعئؤثرهماأضعا@القلبيالنورفييؤثربهفالاجتماع

م@وغيرهبالضحابي
لأحيار.ا

هو)وكيل:(
"لميه()من"

يصحبهلمن@
"

(2)
الضحابي،ديقيلكما

الحاكموعليه

الصلاح:النقال
"

"أقربوهو

."الأظهر()وهو"المصئ@:قال

العرأقي:قال
مسلمذكرفقدالحديث،آهل@نالأكئرينعملوعليه"

()

حتادوابن
(6)

"التابعينطبقةفيالأعمش

(98/1)الكفاية(1)

"الحديثعلوممعرلة)3(إ

.(86)للحاكم

1/33)لمسلم"الطمقات)5(إ

لإيضاحوااققييد)7(ا
"،713(3 18)

(162)"الحنتالاعت"(2)

(506)هالمقد@ة"(4)

4/3)"الثفات"(6) 02).



@ح@جك@
النواويتقريبشرحفيالرا،؟تدرلب

ليأحرجاه"حانالنوقال
رأىوحمطا،لقمالهلأن"الطمقةهذه

أنسا،
يصحلمدو

له
"عهالمسندسماع

(1)

"الترمديوقال

م@يجعلم
أحد

"الضحالةمر

لكونهكثيرأبيلنيحيىفيهموعذالعني،عدالحافظأيضا@يهموعده

أسسا،لقي
حريثبنعمرولقيلكونهعائةأبيب@وموسى

صعبزاكادفإدعه،يحمظسرصفيرآهيكودأفىحاداسواشترط

عدهخليفةبن@،أ@/702/كخلفؤيته،سعرةفلاعنه،يحفظلم
أتباعفي

صغيزاكادلكونهحريث،عمروسرأىد@الحاسي@،

العراقي:قال
فياشترطكماوجه،لهحانالنأ(أد/831/أختارهوما"

مميز"وهورؤيتهالضحالي
()

"بقوله.والتا@ي@الصحابةإلىكتالنيأشاروقد"قال

لمنطوبى

راني...منرأىلمنوطوبىبي،وامنراني
الحديث"

(6)

بمجردفيهمافاكتمى

"ةلرفدا
(7)

1أط/ أ(/50

بإحسان(بالتابعمخصوصالتابعيأمطلقتنبية

الفملاح.اسقال
"بإخسانبالتابعمخصوص@التالعيمظلق"

العراقيقال
أمرالإخسادأنإلافواصح،الإسلامسالإخسانأرادإن"

دلكأشترطمنأرفلموالعدالة،الإشلامفيالكمالبهأراد@إدعليه،رائد

@ي
حذ

ديهمأدخلالطبقاتفيصث@م@بلالتالعي،
الثقات

وغيرهم
"

4/3)"القات" 02)(2)"

.(1/22)"الرمديحامع

حرءلي
له

والإيضاحالميد""شعي@عمروسصالالعيىمىروىم@يخهحمع
"

6/2)"تالظ" لإيصاحواالم@مد"(5)(70
"(319)

ا(7)(3/71)المسد""

(222)النصره!شرح
لإيضاحوالم@يدا)9(ا(506)"لمقدمةا"

"(320)



لنوعا
ح@@لتالعي@امغركةلأزلعود:ا

بمجغ

أدرثمنالأولى:طبقة،عشرةخفسهملحاكم:اقال

ابنفيوغلص@وغيرهما،المسيب.وابنحازم،أبيبنقتسالعشرة:

وقيل:العشرة،أكتريشمعولمعمر،خلدفةفيولدفإتهالمسيب،

يصحلم
صحيرسغد،منسماعة

تم
طحقا@،ثلاثمسلم@جعلهمالتابعي@،طبقات@يأر/811/1،اختل@

طجقات.أربعسعدواب@

طبمة(:عشرةخمسهمالحاكم:)قالو

منهملعشرة(اأدركمنلأولى.)ا
وابنحارم،أبيبن)قيس"

شوقي@النهدي،عثمانكأبيقالوغيرهما(المسيب،
ساسادوأليعاد،

العطارديربءوأبيوائل،وأبيالمنذر،بنخضين
"

(1)

صيسمعللمعمر(خلدفةفيولدفإنهالمسيب،ابنفي)وغلص@

قالهالعسرة()أكمرأيضايشمع()ولمالضحيحعلىعمرم@ولابكر،أبي

الضلاخابر

يصحلم)وقيل:
أحدمن(سماعه

سعد()غيرمهم
(3)

أ،أح/311/

العراقي:قال
الضلاحابنكأد"

هذاأخذ
مسلمرواهاتذيقتادةقولم@

في
صحيحه"مقدمة

"
قتادة،علىالأعمىداودألودخلقال:همامروايةمن

هداإنقالواقامفلما
يزعم

هداقتادةفقاللذرثا،عسرثماليةلقيأنه

يعرضلاالجارف،قبلسائلأكان
()

منشيءدي
دواللهديه،يتكلمولاهذا

الفسيببىأ،ه/1/802سعيدحذنناولامنالهة،بذر@صالحس@حذتاما

ع@إلامثافهة،بدريص
بنسعد

(1مالك

عمرمنسماعهحبلبنأحمدأنبتنعم

(86)"الحديتعلوممعرلة@(1)

(507)المقدمة!"(3)

(51في(5)
"

."يعرف@

(7)1

.(4/61)والعديل!الحرح

(507)"لمقدمةا"(2)

(4)
@ي

"قالأ@،إ

مقدمة"(6)
مسلمصحيح

@(12/1)



جء@+@
لنواوياتقريبشرحفيالراولىرلبن@

لموقيل:أحد،هذافييشاركهولمعنهم/وروىفسمعهمقتسوأما

الزحمن.عبديشمع

الضحابة.أولادمن@التبيحياةفيولدواانذينويليهم

محين:اسوقال
صعيرا"وكادعمررأى"

حاتم:ألووقال
"مقرنبنالنغمانيسعىالمنبرعلىرآه"

العراقي:قال
سماعهوأما"

ممتنع،غيرممك@فإثهوعلي،عئمانمن

ممهصا.بسحاعهالتصريحالضحيحفيأرلملكن

فينعم
أحمدمسسد""

بنسعيدسمعتوردأن:لنموسىروأيةمن

التمرأبتاعكنتالمنرعلىيخطبوهويقولعثمانسمعتيقولالمسي@

الوأديلظ@من
(3)

اشتريت)ذا"فقال:جميهجدهاللهرمولذلكفبلغاليهود،من
"

(4)

"طمظ:ماحهأبنعندوهوالحديث.
عن

التصريحدون"

مسلم،بنالوليدحدثا"قال:حيدلسندأيضاالمسحد""
المسي@بنسعيدسمعتيقول:الخراسانيعطاءسمعتشيمة،أسشعيب

لدعاالمقاعد،عتمادرأيتيقول
ثنم@أكلهالئار،متتهمالطعام

"الصلاة..إلىقام
()

سماعهفثمتالحديث.
"أعلمواللهعثمان،من

احد،هذافييساركهولمعنهم،وروىفسمعهم/قئس)وأفا

داودأبوقالهعوف.شالرحمن(عبديسمعلموقيل

"أي:)ويليهم(

حياةفيولدواين)الذ(@أد/831/الأولىالطحقةيلي

أدنهكعبد""الضحابة(أولادمنجص@النبي
أمامةوأبيطلحة،أبيبن

"

معشاستارلح
8الدوريرواية" 5 8،،1

دىحاتمأبىابرطريقهوص
"المراليل1

(72)--

(3)(255)"المراسيل
أ@(.س

4لمسد"ا" 4 5لمسمد"ا"(5)(41 0 51)
لإيصاحوالتقيبدا"

"(132-3 22)(7)"
3"لاجريالاتسؤا 9 71)



ح@ل!التالحيىضغركةالازلغودالتوع

أسعد
1أط/إدرس@وأليخنيف،بنسهلبن الحؤلاني(@/50

ابرلالكذا"

لضلاخا

اللقجي:وقال
لايشقيم،لاكلامهذا"

لقلأ:ولامعى

ولدصيليجمماللهرسولحياةفيولدمنئجعلفكي@المعنى،آما

بعده
ا

لا(ه/1/802تليه.الطبقةوتلكمقدفا،هذايجعلآنوالضوأب

قالثثمالمخفرمن،عذولكتهدلك،الحاكميذكرفلمالنقل،وأفا

"

سزمالهفيولدواطسقةالفخضرمينبعدالتابعشومن
مه،يسمعواولم@

اللهعديذكرولمونحوهما،الضديقبكرأبيلنومحفدأمامةأبافذكر
س

"إدري@أباولاطلحة،أبي

أر/الأسودالثالةوالط@قة"قال:الأولىالظسقةذكرلماالحاكمإنثتم

1 سلمةوألوومسروق،قي@،بنوعلقمةيزيد،بن(@/18
بر

الرحص،عد

وغيرهمد،فبنوخارجة

اللهوغيدالحارث،سوشريحالشعبي،الثالتة:والظبقة
لر

القعد
س

سأن@لقيصآحرهمطحقة،عثرةخمسوهنمقال:ثموأقرأنهم،عتبة،

اللهوعبدالبضرة،أهلمنمالك
سوالاثالكولة،أهلمنأو@ىأليب@

وأساالححار،أهلمنحزءبنالحارثبناللهوعدالمدينة،أهليزيدص

"الشامأهلمنالباهليأمامة
(3)

منيعدفلمانتهى.
ال@لاثةسوىالظمقات

"لأخيرةوالأول@ا
(4)

ابر@قذمهالمحضرمي@،بعدإلايدكرهمفلمالضحابةأولادوأقا

لاس.@وهمفيهفحصلهنا،والمصنفالضلاح

.(508)"المقدمة"

(86)الحديت،علوممعرفة"

(86)"الحديثعلومصرلة"

الاصطلاحمحاص"
"،805(5 12)



@مم@@
اتقري@شرحفي@الرا،ريبت@

لنواوي

لزاء-ابفتحمخضمرم-حدهموالمخضمرمون،التابعين:اومن

يره.ولموأشلم@لنبياوزمنلجاهليةاأذركنذياوهو

فخض@واحدهمالمخضرمون/التابعين)ومن
الراء-بفتحرم-

له.ضحبةولايره(ولموأسلملج@النبيوزمنالجاهليةأدركانديوهو

منيدرىلاطبقتينلينفرددلأنهفيه،الحديثأهلمصطلحهذا

قولهم:صهو،أيتهما
"

كماأنثى.أوهوذكرمنيدرىلا:"مخضرملحم

في
لمحكما"

"
(1)

لصحاحاو"
"

الأعراليابنحكاهمر.ولابحلولي@مخضرمطعامو"

منوقيل:
"الخضرمة"

منالقطع،بمعنى
:"الإبلآذارخضرموا"

الرؤية.لعدمعاصر؟@انالضحابة،عنأقتطعلأنه@،أح/311/

قولهم:منأو
محضرمأ،أ@/902/رجل"

"
لي@وقيل:الحسب.ناقص

ال@راري.ولدتهةوقيلأبواه.يعرفلاوقيل:دعب،وقيل:التسب.بكريم
إمكاله.معالرؤلةلعدمالصحابة،عنالزتةناقصلكونه

لا.أمعمرهنصفالحاهليةفيأدركوسواء

فيالمصئ@قالوالمراد@ادراكها
"

مسلمشرح
"الجعثةقبلما"ة"

"العراقي:قال
قبلالكفرعلىغيرهمأوقومهإدراكوالطاهرنظر.وديه

1أط/بادروابعدهالعربفإنمكة،فتح أمروزاللإشلام،اإلىأ،/51
فيمسلمدكروقدأمرها.لإبطالالفتحفيلمخرووخطبالجاهلية،
يسيرالمخضرمين:

()

"الهجرةبعدولدنما@عمرو،بن

فيعمرهنصفعاشالذيفهوةاللغةأهلاصطلاحفيالفحضرمأما

"

المحكم
"

(2)(5/330)سيدهلابر

"للغةاتهدبإ

7/2)للأزهري 64)

"

مسلمصحجحشرح
"

.(197/1)للمووي

"أز(لي
لسير"وأط(:إأ@(،وفيلشير،،

لإيصاحوالتم@دا"
"(324)

ا1
لصحاح

1/1)هريللحو" 76).



ح@لاالتابعينفغرفةالأزلفودالتوع

نفشا،عشرينمسلموعدممم

لاأمالفخبةأدركسواءالإشلام،فيونصفهالجاهلية،

أ،أد/931/الاضطلاحينفبين
وجه:منوخصوصعموم

أهللاصطلاحلااللعةأهللاصطلاحمخضرمحرامبن@حكيم

(2)

الثغة.لاالحدبباضطلاحمحضرمعمروبن

"اللغة:أهللعضوحكى

بالكسر"محضرم،

ا(خلكاد:اشوحكى

أيضا"والكسرالمهملةبالحاءمحضرم،

فيالعسكريودكر
"الأواثل"

()

حدلتاتتيالمعاليمنالفخضرمأن

أصلهأندكرتتمأحر،لمعانيالحاهليةفيكانتلأسماءوشميتالإسلام،في

من
"

الغلامخضرمت
رمادلكأدطرفها،قطعتإذأوالأذنحتنتهإذا"

نتحتاتتيوهيالمحضرمة،الإبلمنأوعليه،قطعالجاهلية
العرابص

ليماوا

."إليئالقولي@أعجبوهذا"

وهمنمسا()عشرينلهم@بلعالحخاج،بنمسلم()وعذهم

عمروأبو
سعد

بنوسويدالشيباني،إياسبن
هانئ،لنوشريحغفلة،

بنعمروبنوئسير

(7)

يزيدب@لأسودواالأودي،ميمونلنوعمروجابر،

شويد،والمعرورسالمحاربي،هلالبنوالأشودب(أ@/902/الثحعي،

خيروعبد
(8)

لنومسعودالأخحسي،عوفبنوشبيلالخيواني،يزيدبن

الصحاحو""العر@لسانانطر.ا
"مادة."الروستاحو@"

رم!صح

"أد(وفيأح(من
أر(وليلسر"

"

ويرشير"،"
"أ@(.

وثييسر،،
أط(

"

2/2)الاعياد،و@يات"(4)رم(ص)حمادةه.لعروساا(تاج 14)

(6).(8)لأواثلا
لي

اخه!.@أط،.

(8)واس،."أر(.في
أح(:لي

"
حير!



خيحلأء
لنواوياتقريبشرحلمحيالراوفىرلصت@

والأخنف.لخؤلاتي،امشلمأبويذكرء:لمومفنأكتر،وهغ

رجاءوأبوالثهدي،عئمانوأبوعمير،بنومالكربعي،أخوحراس،

1أر/وألوقي@،بنوغيمالعطاردي، الحلالوأبوالضائع،رافع1،/19

أوثمامة،العدوي،عميرب@وحالدزرارة،ب@رليعةواسمهالعتكي،
(1)

بن

الحضرمي.لثيرب@وجيرالقشيري،حرد

صأكتر()وهم
مسلم()أبومسلم.يدكره(لم)وممنذلك

أدتهعبد
الضخاكواسمهوالآحنف()الخولاني،عمرلوزنثوب،بر

ل@

اللهوعمدقي@،
اللهعبدبنوعمروعكيمس

أميةوأبوالأصم،بن

بروجبيرالبجلي،وأوسطالقرني،وأوي@عمر،مولىوأسلمالشعباني،

لنشقيقوائلوألوالقاضي،الحارثبنولمريحاليماني،وحابرالحويرث،

غئم،بنالزحمنوعدالضنابحي،عسيلةبنالرحمنوعدسلمة،
أط/قيسبنوعلقمةالسلماني،عمرول@وعيدةيربوع،بنالرحمنوعد

1 51/،@
بنومسروقشرأحيل،بنومزةلأخبار،اوكعبحازم،أبيب@

الحوأبو@لأحدع،ا
(3)

ذكرهماهذاعمبةوألوقيل.لأنماري،ا
قيلعراا

يذكرهلمممنومنهم
"

الأثاء
مالكبنوالأجدعالأسدي،قي@لن

1أح/السمعي،أسيدبنأحزابرفموألومسروق،والدالهحداني، / 1 1،4

وهيسهية،ابنوأزطاة
اللهعبدبنزفروأبوهأفه،

المزنيالغطفالي
أوأزطان،

()

الدهعبدجدالمزني
فيالفزاري،كعبلنوأرطاةعوفى،لن

(1)
النسححميعلي

1/1)"العالةأسد"انطر.الصوا@.هووالمثبتيمامة!" 5،)7

1/2)"لةلإصااو" 06).

(2)
"أط(لي

حكجم
"

(3)
أد(م@

السخلفيةودي
"

صالح
1/1)"لإصالةا"والظر" 91)

لايصاحواالتقييد"(4)
"(324-3 2

(5)
السح.ح@جعثي

1/1)"لإصابةا1الطر.الصوا@مووالمنتأرطاةا" 91).
(6)

"أط(@ي

أح(وثيالرلر"،اس
الريحر!"



النوع
قيالتالعمىمعركةرلغودالا.

بنوالقاسمالمسيب،ابنالسنئعة:الفقهاءالثابعينأكابرومن

الزحمن،عبدبنسلمةوأبوزيد،بنوخارجةوعروة،محفد،

ابنوجعليسار،بنوسليمانعتبة،بناللهعبدبناللهوعبيد

بدلهماالزنادأبووجعلسلهة،أبيبدلاللهعبدبنسالمالمبارث

الزحمن.عبدبنبكرأبا

المسيب،ابنالتابعينأفضلقال:حنبلبنأحمدوعن

"الإصالة"كتابفيحجراشالإسلامشيخذكرهمآخرينخلائق
(1)

أدوأرحو

تعالى.اللهشاءإنمؤل@فيأفردهم

سعيدالمديةأهلصالسبعة(الفقهاءالتالعين:أكالر)ومن

/51)وعروة(الضديقبكرأليبرمحفد(لنوالقاسمالمسيب،)بن

1 / 2 بنسلمة)وآلوثابتبنزيد(بن)وخارجةالزبيربن1،0

مسعودلنعتبة(بناللهعبدبنالله)وعبيدعؤفلنالرحمن(عبد

)وسليمان
(2)

أهلعلماءأكثرعذهمهكداأثو@،أبوالهلالييسار(لن

)بدل(@أد/931/عمربىالله(عبدبنسالمالمباركالن

سلمةألي
(3"

لنبكرآلاأسلمةوأليسالمأي:بدلهما(الزنادأبووجعل

عبد

والقاسم،سلمة،وألوالمسيب،اب@عر:أثنيالمديياب@

بووللال،لله،اوعيدوزيد،ة،وحمزلم،وساعيل،إسماوأخوهرحة،وخا

اللهعبد
ذؤيب.بروقميصةغئماد،لنوأبانعمر،بن

المسيب،)بنسعيدالتابعين(أفصلقال.حنبلبنأحمدوعنأ

1/1)الإصاسة(1) 89-1 90)(2)
مي

أط(

(3)"

10/1)"الكمالتهدبو")02/75(،دمى"تارح 50)



ح@لأ
النواويتقربشرحفيفىالرا،برت@

مثلفيهمأعلملاوعنه:وهما.هوفقال:والأشود؟فعلقمةكيل:

عئمان،وأبوقئس،أقضلهموعنه:وقئس.لتقدياعثمانأبي

المدينةأهلخفيف:بناللهعبدأبووقالومشروق،وعئقمة،

أويس،لكوفة:اوأهللملمسيباابنلتابعيناأفضليقولون:

لحسن.اة:لبضروا

وهما(هوقال:لأسود؟وا)فعلقمةله:قيل(

عثمانأبي)متلالتابعينأي:فيهم(أعلمالاأيضا.)وعنه(

حارمأبيبنوقيس(التفدي،

قمة،)وعدلتهدياعتمان(وآبوقيس،هم)آفضداأيضا:()وعنه(

@فاضليناكا@هؤلاءومسروق(

"التابعينعليةومن

المدينة)أهل"الشيرازي.خفيف()بنمحمدالله(عبدأبو)وقال

)أويس(يقولون:لكوفة(اوأهللمسي@،ابنالتابعيناأفضليقولون:
"لصريالحسن()ايقولود؟لبضرة()اهلأ)و(لقرنيا

(4

الضلاحأبنواستحسنه

"ةالعراقيوقال

ماالصوأببلالصحيح،
لماالكوفة،أهلإليهدهب

فيم@لمروى
"

صحيحه
"

(6)

جم@اللهرسولسمعتقال:الخطابعمرشعن

قاطغفهذاقال:الحديث."أوي@...له.يقالرجلالتابعينخيرإن"ةيقول

يبلغهلمفلعلهوغيره،المسيبلابنأحمدتفضيلوأماأ(أط/251/

يصحلمأوالحديث،
@،أر/911/بالأفصليةأرادأوعنده،

/51العلم،لي

2 "الخيريةلا(@/10

.(73/11)"الكمالتهدب")2/611(،"الحاللةطقات@(1)

2هاكأ"اسلا@سؤا"(3)(1/29)للمووىلأسعاء"اتهد@"(2) 0 7 01)

لإبصاحواالنقبيد"(4)
(516)"المقدمة"(5)(325)"

(6)"

2مسلم،صحيح 5 4 والإبضاحالتقببد)7(إ(21
"(326).



النوع
يرسلتالعي@امغركهلأزلغود:ا

5@بز@

سيرين،بنتحفصةالتابعيات:سيدتاداود:أبيابنوقال

فيطبقةقوئمعدوقدالذرداء،أموتليهماالزحمن،عبدبنتوعقرة

صحابة،وهموطبقةالضحابة،يلقواولمالتابعين،

والورعالزفدحيثصالأفصليقال:أنالأحسن"البئقيني.وقال

سعيد"والألرالضرحفطحيثومناوي@،

كادوعطاء،الحسرم@الالجنديفتوىأكثرأحدلي@"أحمد:وقال

عطاء
ممتي

"ال@ضرةضفتيوالحس@مكة،
(3)

شتحفصةالتابعيات.سيدتاداود:ألي)لنلكرأبو)وقال(

فحيمة،القغرىالذرداء(أموتليهماالزحمن،عبدبنتوغمرةسيرين،

كهماوليستجهيمة،ويقال:
(3)

يعي:حمصةعلىأفضلهأحداأدركتما"معاوية:بنإياسوقال
لت

سيريروابرالحسنله؟فقيلسيرين،
عليهاألضلأنا@ماأمافقال.3

(@)

"أحذا

"الضحابة(يلقواولمالتابعينفيطبقةقوئمعذ

ص@هم

أحدايدركلمالئخعي،سويدبنكمابرأهيمالتابعين،أتباع
من

ولي@الضحالة،

وكسرالشنلمتحال@ميط-أبيلنوبكيرالمقيهالئخعييزيدبنبإبرأهيم

يصحلمالميم-
له

قتادةأسقطإتمارواية،أنىعن
"الوسطمن

(6)

التابعير،أتباع@يالتالعينمنطبقةفعذواذلك،عكسلقوبمووقع

1أح/الغا@لكون اللهعدالزلادكأبيعنهم،روأيتهمعليهم@،/14
لن

وأناعمرابنلقيذكواد،

كالتعمادعلظا،إفاصحابة(وهم)@بمةالثالعين@يقومعذ)و(

محا"(1)
س@

.(517)لاصطلاح!ا

الصلاحاسمقدمة@(3)
"(517).

(507/4)ابء!أعلامإسير(5)

(517)"المقدسة"

لي
عليهما"."وأر(أد(،

(86)الحديت،علوممعرلة"



لأقييم@

لذلك.فليتففن

اتقريبشرحفىالرأو؟رلبت@
لنواوي

الحاكمعذهماالمزني،مقرنأبنيوسويد
)أ"

وهماالتابعين،منالإخوة@ي

معروفانصحابيان

1أد/الضحالةصغارمنالصحابيذلكلكونأو الثالعينيقاربأ،/40

مسلمعذكماالصحابة،عنعالحهاأوروايته،كود@ي
(2)

التالعينفي

أدلهعبدبنيوسف
ليد.بنومحمودسلام،بن

الضحاسة.فيالتابعشبعضفعدواذلك،عكسلقومووقع

ماوكثيرأ
محمدعدكمايرسل،لمنذلكيقع

الجيزيالزبيعلن
علىمنهموليىالصحابة،منمصردحلمقنالأشعريعنمبنالرحمنعد

وأماله.لدلك(أ(/21اأ@)فليتفصننلأصحا

موتا،:التابعينأولأفوائد

بخرأسان.قتلد،فبنمغمرزيدأبوموتا:التابعين4أو"الئئقيى.قال

حلفموئا:واخرهمثلاثين،لسةبأذربيجاروقيل:
ثماسنسنةحليمةش

"ومائة

ةالتابعين،لأتباعنوعاالحاكمأفردأتنبية

فيالحاكمأفرد
"

"أالحديثعلوم
@)

فيوسيأتيالتالعش،لأتاعلوعا
لمزيدة.الألواعا

(1)"
(86)"الحد:علوممعر@ة

"الطقات"(2)

1/2)و(228/1)لملم 31)

(3)"

الاصطلاحمحاسى
"(519)

(4)"
.(46)الحديث!علوممعرثة



عرلآضااالاكابرصيةبىواوالازلغورلحاروياالنوغ

@

والأربغونالخاديالنوع

الأصاغرالأ@ابرعنرواية

الأضحلب،لكونهأكبر،عنهالمزويأقيتوفملاأنفائدتهمن

عنالأكابرروايةب(أط/251/والازبغودالحادي)التوع

لأضاا

هيوالح@اسة،حديثالذأريتميمع@@لجبدهالنميروايةفيه

عدمسلم

صيتهوروا
لكما

اوقيل:فررد-ل@
اوقيل.رة،فراب@

فرة-ل@

فيمدهابنأخرجهفيماالرهاوي
"الصحابة"

ديل@سيصسززعةعنبسده

ئداحذئنيقدالرهاويمززدبنمالكوأن"كتاتا.إليهكتبلمج@هالبيأنيرن

"بخير...فابثرالمشركين،وقاتلتأسلمت
(2)

الحديث

منأيفائدته()من
أريتوهملا)أدالتوعهدامعر@ةفائدة

ديالأغل@(5)لكودالراويمن)أكبر(وأفضلعنه(المروي
تريلأدلك،

داودألوأخرحهعائسة،حديثفيبدلكللأمرمنارلهم،العلملأهل
(3)

وغيره.

فيأنيظنلاأنومها:
أ،أر/021/انقلاثا.الثد

"

مسلمصحيح
"2 9 4 2،1

سحداسرواه
ثي

5/5)"الطقات" لحيموألو9(،2
كمامدهواس)3/3321(،

ثي

5/7)لة!لإصاا" ثيلطريوا9(،4
2/1)ريخه،تا" 91)

@
4دارد!أيص 2 0 21)



أقسائم:هوثغ

اتقري@شرحفي4؟الراب@ت@
لنواوي

عنكالزفريطبقة،وأقدمستاأكبرالزاوييكونأنأحدها:

لخطيب.اعنوكالأزهرفيلك،ما

شيبئ،عنعالمكحافض@قدرا،أكبروالتاني:
عنكمالك

دينار.بناللهعبد

الضورفي،عنالغننيكعبدالونجهين،منأكبروالتات:

التابعين،عنالضحابةروايةومنهالخطيب،عنوكالبزقاني

وغيرهملعبادلةكا

أقسانم(.هو)ثغ

عنهالمرويمنطبقة(وأقدمسناأكبرالزاوييكونأد)احدها

أن@لنمالك()عنرواي@همافيالأنصاريسعيدلنويحيى)كالزفري(

اللهعبيدالقاسمأبي)وكالأزهري(
أحمد،س

تلميذه)عن(روايتهفي

شال@.ذاكإدوهوالبغدادي،)الخطيب(

روىلم(عا)كحافضدسمالاقدرا()أكبرويلزاايكونأنلتاني()وا

دينار(.بناللهعبد)عنروايتهفي)كمالك(عندهعلملامسنشيخ()عن

2ه/ب@1شحاقوحبلبنوأحمد عنروايتهمافيراهويه،(@/11

اللهعيد
العبسي.بن

الوجهين()منعنهالمرويمن)أكبر(الراوييكودأد)والتالت(؟
الحافط،سيدلنالغني()كعبدمعا

محمد)عن(روايتهفي
عليبن

تلميدهلضوري()ا

لخطيب(ا)عنروايتهفي)وكالبرقاني(

ماكولاالنصرواية@يوكالخطيب

الق@صأي:)ومنه(
م

الثالث،
الأصاغر.عنالأكابرروايةص

الضحابة،منوغيرهم(كالعبادلةالتابعين،عنالضحابة)رواية



الآضاغرعنالأكالريىوايةوالأزلغورالحاديالتوع

كالزفريتابعيه،عنالتابعيروايةومنهالأخبار،كعبعن

عنهوروىتابعيا،ليسشعيببنوكعفرومالك،عنوالاتصاري

ستعين.مناكثرةوقيلنفشا،عشرينمناكثرمنهم

الأخبار(.كص)عنروايتهمفيوأن@،ومعاويةفريرةكألي

عنلأنصاريواكالزفريتابعيه،عنلتابعياية)رواأيضا:)ومنه(

بنشعي@(بنوكعفرومالك،
محمد

بن
اللهعد

أد/العاصعمروسبن

1 عشرينمن)اكترالالعشأيمنهم(عنهوروىتابعئا،)ليس@،/40

جرءسعيد@يبرالعميعبدالحا@طأ،أح/511/جمعهم@يماتمسا(
بلعله،

بهم
ونلاني@.تسعة

الظسيالمصلأبوالحا@ظقالهسبعين(منأكتر)وقيل.

وعدهم
وخمسشنيفاالعراقيالفصلابوالحافط

"

ميسرة،برإنراهيم

بنوبكيرالسختياني،وأيوب
أط/الالي،وئالتعخلاد،بنوثابتلأشح،ا

1 وأخان(حارم،بروجريرأ(/53
(1)

فوصى،أليسوحيبعطية،س

وحريز
2)

وداودسالظويل،وحميدعتيبةب@والحكمالرحبي،عثمانلن

سوسلمةهلال،أليلنوسعيدعدي،بنوالزليرهند،أبيبنوداودقيس،

الأحول،وعاصملأعمش،اوسليمانالثياليسليمادإشحاقوأبودينار،

اللهوعبد
اللهوعبدالظائثي،يعلىب@الزحصأعحدب@

عود،ص

لن(اللهوعبد
()

ر@يع،برالعزيروعدحزملة،ب@الرحمنوعبدمليكة،أي

وعطاءالعمري،ع@ربناللهوعبيدحريج،لنالملكوعبد
(6)

برأ(ه/1/212

الحارثبروالعلاءالحراساي،وعطاءالتائب،ب@وعطاءرباح،ألي

(1)
السححميع@ي

وهوحاد""
والصوا@حطأ،

"الكمالتهدب"اطرحساد""

(6/22)

(2)
مي

وأح(أ@(،
"

"،عه"أ@أ@ى(3)حرير".
و@ي

"ةع@أط،ا

لعدهذكر(4)
@ي

والإلصاحاققييد"
سليماد"أليسليمادسواله"(322)"

سقط(5)
@ي(6)أ@(س

"أ@(.
عمر"



يك@حلإ-
لنواوياتقري@شرحفىفىالرا،رلصت@

عمروإشحاقوألودينار،بنوعمروالالي،الحكمبنوعليالثامي،

بنومحفدجحادة،بنومحمديسار،لنإشحاقبنومحمدوقتادة،السحيعي،

محضدالزبيروألوعخلان،
ومطرالزفري،مسلمبرومحمدمسلم،ب@

ثابت،لنالثعمانحنيفةوألوعائشة،أبيب@وموسىومكحول،الوراق،

@عروةبنوهثام

مبهبرووه@العاز،بنوهشام

(1)

كثير،أبيبنويحيى

سعقوبوالهاد،بنويزيدحب،أليبنويزيد
عطاء

رباحأليلن
"

الصلاحكاسالمصح@،بهجرموما
(3)

عبدفيهتمعاتابعحاليسكونهم@

المقاس.بكروأباالصى

العرأقيالمصلأبوالحافظورده
(@)

1أر/المزيوقبله قد"وقال:@،/20

الصحالة،منواحدعيرمنسمع
بتوالرلغسلمة،أليترين@منهم

"صحابيتانوهماعمراء،معؤذس

لمدهدكر
دي

والإيضاحالتقيبد"
)223(0ا"

سجد،سيحيى

لإيضاحواالتقيد"
"(322)

(522)"لمفدمةا"

لإيصاحراالتقييد"
"(332).

"
.(22/73)"الكمالنهدب



لقري@اوروايةلضذتا،اواززنغودلثالياالنوغ

والأزبغوتالتانيالتوع
حض3ك@@بر

حدلا
القرينوروايةالمدبج

لللرو

اكتفىورنجماوالإشناد،الشقفيالمتقاربانهماالقرينان

وآبيكعائشةصاحبه،عنمنههاواحبكلروىفإنبالإشناد،الحاكم

لمدنجج.افهوعي،لأؤزاوالكوماهريرة،

وم@القري@ع@لقرين(ايةوروالفدبجالآربغون:واالتاني)التوع

"إورالأوالإلساد@يالريادةيطنلاأنالنوعهدامعرفةفوالد

عن
لالواو"

اكتمىورلماوالاشناد.الشنفيلمتقارباداهما)القرينان

الحاكم
(1)

روىأفإدالنيتقارلا@يلمد@فيه،بالتقار@أيبالإشناد(

والرفريالضحا،،فيهريرة(وأسكعانسةصاحبه،عنمنهماواحدكل

@ممالضدلت(فهوأأتاعهمديعي(والأوراومالكالتالعينأديالربيروألي

حموآحرهالموحدة،الاءوتثديدالمهملةالدالوفتحالميم

العراقيقال
منوأول"

أعلم.فيماالدارقظيبذلكسماه

اثي@(كلأفىقرينينبكونهمائقيدهلمأنهإلاقال:
(@)

مهماكلروى

رواية(@أ@/212/مهوذكرأكر،أحدهماكاننوبدلك،يسمىالآخر،عن

ب@وسغدوعمرلكرأبيعنغس@(@أ@/351/النبي
ورواي@همعادة،

عه،

ع@غمرورواية
1أد/عنهوكصكص، / 1 اساعتراص@يندفعولدلك4،1

فيذكره@يالحاكمعلىالضلاح
عنأحمدروايةهدا

أوعدالرراقعد

الزرأق(
(3)

لأنهكه،
"عنهوسقلهسيخهقالهماعلىماشبى

العراقيقالالتسمية،وحهثئم
"

"

لها.تعرضمنأرلم

(295)الحديت،علوممعرثة@(1)

سفط(3)
أح،س

سفط(2)
س

أدأ

لإيصاحواالتفيد"(4)
(334)ا



عجملأ
النواويتقريبسرحفي@الرا،ريبت@

أله@،أح/511/الظاهرأنإلاقال؟
لغة:لأنهلحثمنه؟بهسمي

تقعإلماكدلكوالروايةالمزين
أوالمساواةإلىالعلوع@فيهايعدللنكتة

تريين.بذلكللإلسادليحصلالئزول،

ذما،فيكونالإشساد،ل@زولبذلكسمييكوفىأنحتملوقال.
من

مدئجرجلقولهم.
"

"صاحبحكاهوالهامةالوحهقيح

المحكم
"

والم@تغلي:المدينيابنقالوقد
شؤمالنزول"

"

معين:أبنوقال
قرحةالنارلالإسناد"

(4)

"الوجهفي

الأول.والطاهردعذ،وفيهقال.

طبقةفيالمدتجفيالواقعينالقرينينإنيقال:أنويحتملقال:

شمهاواحدة،بمنرلةواحدة،
(6)

"بالخذير

قالةكما"الديباحتان"لهما.يقالإذ

وغيرهلجؤهريا

الصلاحالنقالهماعلىمتجهالمعنىوهذاقال:
(8)

والحاكم
(9)

أن

"لالقرينينمختصالمدبج

المأحدبهذأوجزم
في

"

عنالشيحروىلو"قال:فإئه"النخبةشرح

لأئهلا،والطاهرلحث،فيهمدئخا؟يسفىفهلتلميده،
عنالأكابرروايةمن

منمستوئايكونأدفيقتضيالوجه،ديحاخيمنمأخودوالتدبيحالأصاغر،

"الجالبين

"(2)لنزييى"ا"أ@،.@ي

المحكم
"

7/3)ليدهلاب@ 48)

"

1"الراويلأحلاقالحامع 1 9،11 2

"حدرة"وأرأأد(،لي

"أ@(و@ي
حدوة،

وأح،أد،،في(6)(1/39)"اللدالةلأربعيرا"
مشها""ا

"اللعةاتهدب

01/3)للأرهري 23)"لمقدمةا"(8).(56

"
والإيضاحالتقيد"(01)(952)"إحديثاعلوممعرثة

"(333-33

"
(127)الطر"هةفي



لفذالازنحود.والتاليالتوغا
لقري@ايةوررالح

دلاعة،الاحرروايةيغلمأنعيرمنقريهعنالقري@روايةآفا
يسمى

بىرائدةكروايةفدثخا،
فدامة

عةروايةلرهيريعلمولامعاوية،لرزهيرص

يعلمولا"وقوله:مئمعر،عنالححميوايةسالصلاحابرتمثيلوأما

"عهروايةأ(أ@/312/لم@عر

المدتحفيالذارقظيذكرهليماعه،روىأيصابأنهفاعرص

لنإنرأهيمعنالهادبنيريدلروأيةالحاكموتمتيل
بروسليمافىسعد،

يزيدعنروايةورقةسعدلاب@أعلملا"وقوله.مضقلة،بنرقبةعنطزحان

"وسليمان

سدابرفروايةجودها،أيضا@فاغترض
1أر/يربدع@ دىأ(/21

"@

جح

مسلم
"

(3)

لنسائيوا
(4)

فيسليمادعنرقةورواية
"

المدتح
"

للذارقظخي
"

()

ةواحد(حديثفيالأقرانمنأجماعةلطيفة

حل،أحمدسروىكماحديث،ليالأقرادمنجماعةيختمعقد

سعليع@معير،سيحيىأ(أط/451/عنحر@،بنرهيرخيثمةأبيعن

لناللهعيدعنالمديني،
لكرسأبيعنأأشعمةعنأبيه،عىمعاد،

عنسلمة،أبيع@حفص،
التي-+كشيأخدرصأرواحكنقالت:عاسة

كالوفرةيكونشعورهن
(7)

أقران.خمستهم@وقهوالأزلعةفأحمد

(215)"الحديثعلوممحرثة"(2)(524)"المقدمة"

"

مسلمصح@ع
"2 5 5 ئيللسطالكرى"الى)4(ا(21

8 2 4 41)

لايصاحواالتيدإ
"(333-533)

السخحميعلي
4/1)"الحماطتدكرة"الطرالصوا@،هووالمنتسيد"" 2 02).

4/1)الحماطالدكرةثيا@سدهالدهيأحرحه 2 02)



النواويتمربشرحكىفىالرأ،)لصل@

والآزبغونالتالتالنوع

ةالاخومعرفة

التسائي،ثمالمديني،ابنبالتصنيفآفردهمعارفهمإخدىهو
اثغ

وصحيرهم.لشزاج،

اللهوعبدالخفاب،ابناوزئذعمرالضحابة:فيالأخوينمتال

مشعود.ابناوعتبة

شرحبيل.ابناوأركمعمرولتابعين:اومن

ات.لأحوواالإخوة(معرفةلآزبعون:واالتالتلتوع)ا

ثغالمديني،)ابنعليلالتصنيص(أفردهمعارفهم،احدىهوأ
داود.وأليكمسلموضحيرهم(لشزاح)االعاسألوتغ(لتسائى/ا

اسمفيألاشتراكعدأخاسأحل@صيظىلاأددوائده.وص
@،أ/لماأد/الأ@.

الضحالة:فيالأخوين)متال
المئالهذاالخفا@(ابناوزيدعمر

أح/611/ويزيدوزيدمسعود(اشاوعتبةالله)وعبدالضلاحاسعلىمريد
ثالت،اباأ،

العاص.ابناوهناموعمرو

كلاهماشرحبيل(ابناوأزق@اعمروالتابعينومنأ
أفاضلمن

مسعود.اسأضحاب

"الصلاح:اب@قالثم

آخرادصأخواروأرقملشرخب@سهديل
أيضا"أصحابه



النوع
الاخوءمغركةوالازلغودالثالث

وشفلطالب،أبيبنووعقيلوجغفر،علئيالثلاثة:وفي

حنيف.بنووعتادوعثمان

الضحابة:غئروفي

أحووالآحرعمرو،أخوأحدهمااني@-أرقمجعلهلأدواغئرض

ليوالألسابالتاريحأهل@،ه/1/312احتلفوإلمابصحيح،لي@هذيل-

لهماأخاعمزألي@أوإخوة،الثلاثةأن

"الأؤلإلىابىعبدابرفذ@

وهودقط،أحوانوهديلأأرقمأنالثاليالجمهورعليهالديوالصحيح

الحخاريعليهاقتصرائذي
(1)

حاتمأبيوالن
(2)

أليوعرأبيهع@وحكاه

حتانوابنززعة،
(3)

وحزموالحاكم
@يالمزيله

"لتهدبا"
)د(

علىورذ

أوديادوهديلآوأرقمهفدالي،شرحيلبرعمروبأنالرعبدالن
(6)

لاو

يجتمع
"رهمدا"

دي
ودأ"

"

الحمفورقولعلىيتأتىلاالضلاحاسدكره@ما":(8)العراقي(أقال

البر"عبدابنقولولا
(9)

اسقولعلىلألههديلأ"حذ@فىوالفصمف،صنعهماوكدلك

الأخوين.فيلاالثلاثةفييعدالبرعبد

اليشووعقيل،وجعمر،)علي،القمحابةفيالملاتة()فيمثالهو(أ

لالمتحوغباد(وعتمانوسهلالضلاحأالنعلىمريدالمثالهذاطال@(

خنيف(.)شووالتمتمديد

عثمان.أولادوعمرووسعحدأبانالتالعين@يالضخابة(ضحير)وفي

"

(2/46)الكحير،الاريخ

.(54/4)"الثا@1

2/3)الكمال،تهذب" 14)

لي
لأرد"ا1أط،

لإيصاحواال@ثل!"
.(338)ه

@

2/3)والخعديل،الحرح 10)

"
(223)الحدتاعلومصر@ه

@ي
دهأرديا"أ@(

سقط
أد،س



النواويتقري@شرحهىفىالرا،رلصن@

شعيب.بنووشعيثوعمرعمرو

وعبدسهيلةالأزبعةوفي
صالح.أبيبنووصالح،ومحفدالله

بنوومحفد@ابراهيم،وعقراندمواسقيانلخضسة:اوفي

كله@ا.حذثواعيينة،

بنشعيب(بنو)وشعيبلالصم)وعمر(بالفتع)عمرو(ولعدهم
محمد

بن

أدلهعد
العاص.ب@عمرولن

1أط/الأربعة()فيمتالهو(أ 54/،@
لي

ومحمدالرحم@عدالضحالة:

البنقينيدكرهالصديق.بكرأبياولادوأشماء،وعاثة

التابعينوفي
"

أويعمور،وحمزةعروة
(2)

لنالمغيرةأولادوالعقار،

ال@مان.صالح(أبيبنووصالح،ومحفداللهوعبد)سهيلوبعدهم

عديابنقولوأما
شهيلفثمإنمامحقد،صالحأبيولدليلي@إثه"

وصالحاللهوعمدوعادويخيى
"

(3)

العراقي:قالكمافوفم
"

محفذاأبدلحيث

"لقبههولما@أثي@،اللهوعدعباذاوجعلليحيى،
(4)

الصحابة.فيعليهأق@لمالخقسة()فيمئالهو(أ

2أ@/وعمرانحيىووعيسىموسىالتابعشودي أولادوعائة،أ(/14

طلحة@،أر/121/
الله.عبيدس

عيينة،بنووابراهيم،ومحفدوعضرانوآدم)سفيانولعدهم

لمالآخرينالخمسةأنإلاعثرة،إلهموقيلسفيانوأجلهمكلهم(حدثوا
ومخلد.أحمدمنهم.وسمييحدئوأ،

(1)"

احاس
لاصطلاح

"(528)

(2)
السححمعورد@ي

"
7/4)"لإكمالا"الطر:الصوا@،هووالمحت"يحقو@ 3،)7

1الم/"المشهتمصيرو" 4 9

(3)"

6/2)"الكامل 35)(4)"

(230)لسدكرة،1واالتصرةشرح



ةخولاافغرفةلأزلعو@.والثالتالتوعا

ءجمض

بنووكريمة،وحفصةوقغبدويخيىوأنسمحفدالستة:وفي

يحيىعنمحفدوروىكريمة.بدلخالدابعضهموذكرسيرين.

إخوةثلاثةغريبة؟لطيفةوهذهحديثا،مالكبنأنسعنأنسعن

بغض.عنبعضهمروى

الضحابة.فيعليهأق@لمالشتة()فيمئاله)و(

بنووكريمة،وحفصةومعبدويحيىوأنس)محفدالتابعين:و@ي

معينابنسفاهمهكداسيرين(

(1)

والتسائي
(2)

والحاكم

الحافطعليألووهوبعضهم()وذكر
(4)

1أد/ بدل)خالداأ(/42

سعداب@
وسؤدةعفرة،ليهم:

العراقيقال
يرداد"@لالهما،روايةولا"

وفي
أضهاتمنولذاوعثرودثلاثةلسيرينولد"قتيةلابن"المعارف"

د"ولاأ
(7)

عن()أسى،أحيهص()يحيى،أخيه)عن(سيرينبنمحفد()وروى

حقاحقالتبك"قالكحماللهرسولأنوهوحديتا(مالكبن)أنسمولاه

فيالدارقظيأخرجهورقا".تعبدا
"العلل"

ب@هثامروايةمن
عهخاد

(8)

@يلعص(عنبعض@همروىاخوةتلدتةغريبة/لطيفة)وهده

طاهرابرودكروأحد،إشناد
(9"

ع@محقد،رواه(@أح/611/الحديثهذاأن

"ا(

@ح
"(2)(73/41)المعت!

لح
(73/41)"اليعت

(223)"لحدباعلوممعرث@"(3

4)"

كما@ير"لشاستارلح
والإيصاحالمييد"

(731لم/ا"المجثقحو")933(،"

والإيصاحالتقحيهد"(6)(7/602)الكرى"الطقات"ه(
"(339)

(442)"المعار@"(7

يرالخطيصحهأ-(8
"

تاريح
14/2)لعدادا 15-2 لىوالصوري6(،1

الموائد"

دياوالرامهر@ري)53(،"ةالمتقا
الماصلالمحدث

"(624)

6د"لأدراوالغراتاأطرا@"(9 4 91).



النواويلمري@شرحكىفى4الرارلصل@

وسنانوسويدوعقيلومغقللتغمانالشتعة:اوفي

لغمهاجرون،صحابةمقزن،بنويسم،لموسابعالزحمنوعبد

لخئدق.اشهدواوقيل:أحذ،يشاركه@ا

أخيهعنمعبد،آخيهعنيحيى،أحيه

إشنادفيأرلعةاحتمعواهذالعلى"الئزسي

النعمان/الشبعة:)صمثاله)و(

كذائس@ا(لموسابعالزحمن،وعبد

ألئهعبد:"الاستيعاب"ديل@يفتخون

هدهفيآحد(يشاركه@الممهاجرور،

هأط/الخندق(.شهدوا)وقيلوصحوأ

اوعبدسالمالتابعين:@يومثاله

اللهعبدأولادالرحم@،وعد
عمر.بن

ليوهو
"

الغنائمأديجزء

ولشان،يد،سووعقيل،وومغقل،

الصلاحابنقال
(2"

اشسماهوقد

)صحابةوكلهممصزد()بنو

هاجرواسنعةكودهمصالمكرمة

أ(/15

وواقدوورشوحمزةاللهوعيدلنه

سبعة(:مناكترمقرنأولادأ

2ذكرهما 1 عليهأغترضسبعة،مقرنشيكونم@الصلاحكاس@،/451

الرعبدابنبأن
(3)

مقرنأولادأنغيرهوحكىونعيضا،صرأرافيهم:زاد

عنرة

وعامروعاقلوخالدوأنسوصعؤذمعادعفراء؟أولادالضحيح

لدزاشهدوأكلهموعوف،

ثيالصوريأحرحه(1)
(34)االمتقاةالموائد"

(536)"المقدمة"(2)

عداسدكر(31

الر@ي
دكرعدهأحدولممقرد،سئعيم(476/1)"الالشيعا@"

ابروالحافط)1/3235(،"الغالةأسد"الأنير@ياسدكرهلماومقرد،برالصرار
@ي-

3/4)"لةلإصاا" 85)

(4)"

2/3)"الطريتارلح 16)



قيالإخومغرلمحةوادزلعردالتالثلتوغ

وصحبوا(:هاجرواكلهمالسهميالحارثأولادأوالثاني:

"قوله:أن

لاركهملم
أحد

اسأيضادكرهوالعدد"والضخةالهخرهلي

وحماعة.الرعبد

وضحئوا،قاحرواكلهمال@همي،قيربنالحارثبأولادواغترص

وهم
وتميمأشرت@عةأوسئعة

أ(

وسعيدوالاثوالحخاحوالحارث

اللهوعد
ليصوالإسلامالحاهليةفينسئاأسر@وهنمقي@،وأبوومعمر

ممهماستنهدلأنعليهمورادوامقزد،
@سعة

الله.لشلدي

صحابى(:كلهمالإخوةمنعشرالأربعةإلىالتمانيةأمتالالتالث:

وسلمةودؤبوحراشوحمرارأسماءالصحالة:فيالثمانيةمثال

برحارئةلووهد،ومالكولضالة
لالخديية،الرضوادليعةشهدواسعد،

أحدلعةايشهدولم
لعددهم

(2)

لراهيموومحضدوعامرضصعصوفاصأليسعدسأولادالثابعينوفي

وعائثةويحى@اسحاقوعمرة

الفمقذميىالحارثأولادالصحابة.فيالتسعةومثال

الرحمروعداللهوغيداللهعدلكرة:أليأولادالتابعي@:وفي

وكنمتمةوغتةويزيدوروادومسلمالعزيزوعمد

1أر/أولادالضخابةفيالعشرةومتال اللهوغيداللهعدالعناس:أ(/22

وهووتفام،وكثيروالحارثوعؤنومغحدوقثموالمضلالرحصوعبد

للمصلوالضخسة(@د/241/@رؤيةالعتاسولدلكل"البر:عبداس

"اللهوعبد

يرأط،.(1)
"

لحيم!

1/1)الاستيعا@،"(3) 96)

لعدمم!رأ@(اأر(،لي(2)



لنواوياتقري@شرحص@4الراالبل@

ألئهوعبدومولسىالنصرفقط.رووااثذينأن@أولادالتابعشوفي

ومغبد.وئمامةومالكوعمربكروألووزيداللهوعيد

اللهعبدأولادالصحابةفيحسمرالاشيومئال
أ@/512/1،طلحة.أليلن

والقاسموعميروعمروعمارةاللهوعدوريد@اسماعيلسحاق@إئراهيم
ومغمرويعقو@ومحمد

لعأرولهالدكور،العتاسأولادعر،لأربعةاأوعثرالثلاثةومثال

تميم.وأموأميمةحبيبوأمكلثومأمثلا@.أوإلاث



الآناءبىؤايةوالأزلغو@.الزالعلنوع
ص

الاتناء

@

دوالأزبعوالرأبعالنوغ
م@كأ؟رز

الأبناءعنباءالا-رواية

أقالفضصل:ابنهعنالعناس،عنفيهلمكتايفيهللخطيب

ع@اللهرسول
داود،بنوائلوعنبالمزدلفة.لضلاتينابينحمع

قال!سليهان،بنمغتمروعنحديثا.الرقريعنبكر،ائنهعن

أبي،حذثني

الألناء(عنالآلاءيةرواوالأزتعون:الزابع)التوع

سالعباس(عن)فيهروىكتاب(فيه)للخطي@
ط/@الفظلصعد

1 الصلاتي@بي@جمعجم@اللهرسولأقالعضلابنه)عن(@/55

لفة(لمزدبا

ع@بكر.ابنهعنداود(بنأوائل)عنأ(أح/711/ديهروى)و(

ب@سعيدع@حديتا(لرفريا
أخزوا"وغامر@هريرةأبيعنلمسي@،ا

"موثقةوالرجلمعنقةاليدفإنالأحمال،

أن"ألىعرالرفري،عىطريقه،منلأربعةا"الئن"أصحا@وأورد

النبي
س
وتفر"بسويقصميةعلىأؤلم@

أبي،حذتنيةا)قالالتيميسليمان(بنمعتمر)عن@يهرو@ا@أ

4/2)د"لأدراوااتلراأطرا@"(1) 59)

أخ(ومى"،وانلب@داود"وأ@(أر(،في(2)
"

وائلأليداودس
"

للمبهفيىالكرالسسن"(3)
1 1 4 4 5لأمراد،والعراثاأطرا@و"1(،3 0 3 معحمو"1(،8

1عساكر"الن 337،1

13ألوداودأخرجه)،( 7 4 لترمديوا4،1
0 9 5 ديواووني1(،1

الكرى"الس@"

6 5 6 9@اجهواس1(،6 19 01)



لنواوياتقربشرحفيالراوفىريبت@

كلمةوتحقال:الحسنعنأيوب،عنعني،أنتحدثتنيقال:

الكبير.فيبينتهاأنواعايجمغطريصوهذارخمة.

وئح"قال:الحسن)عنالتختيانيأئوب(صعني،أنتحذتتنيقال

("رحمةكلمة

الضلاحكاسالصصئ@،تال
(2)

يجمع)طريفمنال)وهدا("

عا(أتوا
(3)

الإرشاد"."أي:الكبير"("في)بينتهاالفصتف.قال

ميهقال
عنالأبروايةمحها"

وروايةالأصعر،عنالأكمروروايةالله،

حذثوأثهبعض،عنبعضهمتابعينثلائةوروايةتالعيه،عرالتابعي
عن

(4)

نفسه.واحدص

مجموعيوحدأنوسعدوالغرابة،الح@منغايةفيوهذاقال
هذأ

"حديثفي
اشهى

الألاء"عنالاباءرواية"كتا@فيالخطي@أوردهوقد
"كتابوفي

ص

حذث
ولسي

"كتا@فيوأورده
حدثمن

ونسي
"

بنيحيىعنأخرىطريقمن

أنتةقالمحقذقال:سليمانبنمعتمرعنمعين،
أ@/عني

2 عنمعين،بريحيىالحديثروىهكداوقال.فذكرهألمجو@.عن(@/15

مسقد،عنمعتمر،
نثسهعن

أبيه،عنمغتمر،عنلرواهذلكعنرجعثتم

عنكلاهماحضاد،بنونعيموردانبرحاتمبنصالحورواهنفسه.عن

1(،2/14)لتمهيهد،ا"لطرا
وا-

لاا
ري

"(01/5 6 8"5 69)

(537)"المقدمة"

حدتومنوعكسه،الأساءعنالأباءروايةيعس
وعيرهولي

(560)لأدصاريالركريا

"وأ@(رد(،لي
عير"

"

@استاريح
"

4الدورممالرواية 2 2 6،1

"انطر

الاقى"ثتح



الآتاءروايةوالازلغورالزالعالتوغ
ص

الاتتاء

دقالالرجل؟منلمعتمر:قلتنعيم:وقالمسمى.عيررجلعنمعتمر

ركلمباا

أبنائهم(:عنروواالآباءمنجماعةأذكرفائدة
مالك(أبرأصروى

(2)

ل@وركرياحديثا،مسمى-عيرأبهع@

ع@إشحاقأليبرن@و@حديثا،ابةصرائدةأبي
وألوحديثا،إسرائيلاله

ع@الوليدسوشحاعحديثا،إبزاهيمابهعنعثاسبكرس
هامألياله

(")

ع@اليمامييون@بنوعمرحديئا،الوليد
وسعيدسحدي@ا،محفداله

ع@الئفئولسوإسحاقحديثا،فحقدانجهعنالمضريالحكم
يعمو@اله

ر/داود@وألوحديي@،الخسين1ابهصأعي@بنجعفرل@ويحيىحديئين،

1 "ال@سن"صاحب@،/22

أبه،عن
(5)

ع@شميادسوالح@حديثي@،بكرألي

حديثينلكرابياشه

الصلاح:ابنقال
اله(1عنلأبروياهماوأكثر"

(7)
ما

كتابلي

1لمأد/3الخطيب عىالمقرئالدوريأط/651/1(حفصعن(1/
حعمرألياله

ذلكنحوأوحديثا،عشرستةمحفد

عرالصديق،لكرأبيعنرويناهاثذيالحديثوأماقال
ع@عاثسة،

"قال:أنه@اللهرشول

@هوداء"كلمنشفاءالودا.الحبةفي
@ض@علط

لنمحفدعتيقأليبنبكرأبيعنهوإنمارواه،
لكر،أبيلنالرحمنعد

1/1)عدىلابر"الكامل"(1) لي(2)(92
"أط،

"المماركس

وثى"،ألبه"أأ@في(3)
"

"اشه"الأنر"أهل@هومتلقبح

(4)
دي

@

"الطرالصجحعلىبخهوهيهماما.أليالأنر!اأملدهومتلمح

الحرح

والئحديل
9/2)حادلاس"الثفاتو"7(،/9)" 7/4)الميراد"لسمادو@7(،2 2،)6

@182،7،الحهدبتقربو"

سفط(5)
وأخ،أط،،س

(6)"

7)407،الأنر"آهلثهومتلقبح أح،في(7)(05
"أيحه"



لملأ@@
النواويتقريبشرحفيالراولىرلبت@

عن
"عالسة

(1)
فيالحخاريرواهكما

"
صحيحه

"

عائثةابنتهعنروىالصديقأنالحؤزيابنذكرلكن":(3)العراقيقال

حديي@
"

حدثينأفهارومادأئمعهاوروت
"

صأ@/612/1(الضديقروايةأخذالجؤزيابنكادلإد"البئقي@يقال

أنهتينفقدالحديث،ذلك
وهم.

أح/تج@هاللهرسولآخيهماالنعنوحمزةالعحاسروأيةوذكرقال:

1 وفيقالالأب.بمنزلةوالعم@،/17
نظر!.التفجلهذا

أمصعب(وروىقال.
()

بكار،بنالربيرأحيهالنعنالزبيري

النأ1صحلبنشحاق@
(6)

مالكوروىأحمد،الإمامأخيه
النعن

أخته
(7)

لنإسماعيل
اللهعد

"أوشأبيبن
(8)

قلت:
وم@

لمجفه!الثيعنطابىأبيروايةالتوعهذأألط@

5)735،"المفدمة" 38)

"

5"الجاريصحيح 3 6 31)

لإيصاحواالتقيجدا
"(346).

"

(705)الأنر"أهل@هومنلفيح

الاصطلاحمحالمنو"أط(من
"

السحقيةو@ي
"

"سد@

سقط
امحاسو"والتميح!وأح(إوأط(،أ@(،م@

لاصطلاح
"

ال@حدقيةوفيأر(من
"أجه"

.(247/1)الكاشصا"الطر
"

الاصطلاحمحاص
"(539).

"اظر

(706)الأنر"أهلمهومتلق@ح



انانهمصالآتتاءبىؤايةوالأزنعود.الخامسلتوغ

@

والأرتجونالخامسالنوع

آبائهمعنالأئناءرواية

الأبفيهيسغلغماوأهمهكتاب،فيهالوائلينضرلأبي

نؤعان:وهولجذ،وا

كثيز.وهوفحشب،أبيهعنأحدهما:

جذه،عنأبيهعنوالثاني:

آلائهم(عنالآشاءروايةوالأزبعورالخامس)التوع

والحدأالأ@فيهئسملمماوأهمهكتاب،فيهالواتلينصرالآبي

اسمه.معردةإلىفيحتاج

نوعان(:)وهو

أليكروايةكتير(وهوفحسب،أبيه)عنالرجلرواية)أحدهما(:

ليوهيأدته-يخيه.رشولعنأبيه،عنالذأرمي،الفمراء
لأربعةاالسى""

(1)

وسيأتيفيه،واختلفأبوه،يسمولم

.(5جذعنأبيه)عنروايته)والتاني(:

الصلاح؟ابنقال
"

الئصرأبيع@السمعاي،المظفرألوحدثني

بىمنصورالقاسمأباالتيدسمعتقال.الجبار،عبدب@الرحمنعبد
محضد

أليحدثيالرخلوقولمعال،وبعضهعواللعضهالإسناديقولالعلوي

المعايى"منجذي،ص

فيالحاكموقال
الحا@ظالواحدعبدبنالزليرسمعت":"المذخل"

3ألوداردأخرجه 1 8 1والرمدي1(،4 4 8 ليوالاني1(،1
الكرى!الس@"

4 4 9 3ماحهوأس1(،7 1 8 41).

5)445،المقد@ة!"(3)(884) 45).



اويالنوتقريبشرحلمحيالراولىللاالب

عنالعاصبنعقروبناللهعبدبنمحفدبنشعيببنكعمرو

بهواحتنيجياد،فقهياتأكترهاكبيرة،نشخةهكذالهجده،عنأبيه

المحذثين.أكترهكذا

محقديقول:
لن

اللهعد
بنعمروبنسعيدحدثاالعظار،سليمانش

تعالى.قولهفييقولأل@لنمالكسمعتيقول.أليسمعتسلمة:أبي

عنأبيحذثنيالزجل:قول"قالالرحر@44(أولقومك@لدلدكرنم@@"

حدي
"

العلائيسعيدأ@الحافطفيهوأل@
"

(@أط/651/."المعثمالوشي

(@ه/1/611فيكودالأغلى،يريدوتارةالأب،أبابالجديريدتارةثثم

لنغمروبناللهعبدبنمحمدبنشعي@لنأكعمروللأ@جذا

كبيرةنشخةهكدالهجذه،عنأبيه،عنالعاص،
(2)

ففهياثآكترها

إليهال@ندصخإذأالفحذتين(أكترهكذابهواحتنيجياد،

أحمدرأيت"البخاري:قال
بنسحاق@المديي،لنوعليحنبل،بن

أحدتركهمابحديثه،يحتحونأصحاساوعامةعبيدة،وأباراهويه،
من

"البخاري:قال"الم@لمين
بعدهم؟التاسمن

"أ
(4)

مرة.وزاد
"

"والحميدي

صوقال
"ة:

مروشيوخخيثمة،وأبووأحمد،معين،بنوجيىعلب،اتجمع

"ححةأئهوذكروا@ثمتوهشعيب،بنعمروحديث@تذاكرواالعلم،أهل

أحمدوقال
"@،أ/لمأد/3الذارميأ(أر/321/سعيدبن

أصحابنااحتج

"

(2)(28)72،"الإكيلإلىالمدحل
"أط(دي

"كثيرة

(540)"المقد@ة"

"

(46/87)دنق،تارلحو")6/343(،الكير"النارلحو"1(،08)"الرمذيعلل

7/3)لليهقيالكرى"ال@" ظو"8(،1
(46/87)"دمقح@

(273/1)"طةالحططحقات"

(8/45)"التهدبطدببو"4(،2/2)"تواللطالأسماء)تهدب



تماءالا@روايةوالأزلغو@:الخامسلتوع
الانهمص

الثابعي.محهددوناللهعبدعلىلجذهحملا

فيالمصسفقال
"

"ا(المهذ@شرح
عليهاتديالفحتارالضحيعوهو

يؤحد"وعهمالم@،هداأهلوهمالحديث،أهلمنالمحققور

لماالتالعي(محفد)دونالضحابيالله(عبدعلىلجده)حملد

ألطلوقدسات،اللهعدصشعبوسماعذلك،إطلاقهصلهمظهر

وغيرهالذارفظني
(2)

دلكحثاداسإلكار

"قالراهويهبرإشحاقشفيادصسالحس@وحكى
شعي@عمروس

عنأبيهعن
عمر"اسعنلافعصكايو@حده،

"إشخاقمثلم@الجلالةنهايةالتسيهوهدا"المصنفقال
)"ا

حالمألووقال
"

حيهملربفرم@إليأحصجده،ع@أليهعنعمرو

ص
أسه

"جدهع@
(6)

خة،الئ@لهدهالاحتحاحصحةفيممردااجزغالعلائيألفوقد

لصختهالهئحتخومقا"قالعليها،بهظعنعضاأح/811/1(والجواب

لها@يمالكاحتجاح
عنأحرحفقدالموطأ""

عهحرملةلرالرحمرعد

لاركثوالئلاثةنان،شيطااكبانوالزشيطان،اكبالر"حديث:
(7)

أليع@أ،ا@/712/الآجريوحكاهبه،الاحتجا@تركإلىقوموذهب

داود
(8)

عنأبيهعنروايتهلأن"قالمعين،ابرعنروأيةوهو
كا@حده

دمنووجادة،
"ضسفهجاءهنا

(9)
مرالزاويعلىيدحلالتصحيصلأن

لمحموخا"
1/1)وىللو" 07)

4/3)الحوريلاس"الخلا@أحاديتديالخقبنى" 21)

الكامل@(4)(38/2)"المحروج@إ
(6/202)عديلاسا

لمحموعا"
1/0)للووي" لئديلوالحرحا"(6)(71

"(2/4 31)

3لموطأ"ا" 51)

(169/5)اللاء"أعلامسيرو"2(،22/7)"الكعالتهدب@

إ

4/4)الدوريلروايةمعي@!استاريح 4/1)لاعدال،امرادو"2(،6 تهدبوه4(،8

.(8/45)"لتهذبا



يؤ-جول
ريبل@

اتقري@شرحفيدا،1،1
لنواوي

الضح@
(1)

الضحيح.أصحابتجبهاولدا

عديابنوقال
لامحمداجدهلأنمرسلة؟جدهعنأبيهعنروايته"

"لهصحبة

منقطغا،فيكونيلقهلمفشعيبالله،عبدجدهأرأدإن"حباد:ابنوقال

مرسلأ"فيكونله،صحبةفلامحمداأراددو

ثبتشعيبالأنشيء؟لاالقولوهذا"وغيره:الذهبيأ،أط/751/قال

سماعه
الله،عبدم@

محقد"أبوهماتلمارباهاتذيوهو
(4)

فيإشحاقأبوالشيخأختارهالقولوهدا
"

اللمع
"

()

آثهإلا
فيبهااحتبئ

"المهذب"

الله،عبدأنهبجدهيفصحأنلينالتمرقةإلىالدارقطميوذه@
فيحتج

دلا"لاأؤبه،

"قال:إذاوكدا
علىيدلمفاونحوهجمرو.الثبيسمعتقال:جدهص

."اللهعبدمرادهأن

أوبالرواية،ابائهذكريستوعبأنبينالتمرقةإلىحبانابنودهب

حخة،فهوكلهملهمصزحدإدجده،صأليهعلىيفتصر
فلالا@

ليأخرحوقد
"

صحيحه
هكذا:وأحذاحديثاله"

شعيب،بنعمروعن

محفدعنأبيه،عن
اللهعبدبن

أحدثكمألا"مرفوغا:أبيهعنعمرو،س
لاالقيامة...يوممجل@امنيوأقربكمإلني،باحبكم

(9)

الحديث.

محمدبروايةالتصريحفيهجاءما"العلائيقال
فهوالتندفيأبيهعن

(3)

وأخ(أط(،في
(2)المصح@"

وج@لمحرا"
"(2/38)(4)

"

اللمع
"(75/1)0(6)

الداو"3(،22/7)"الكمالاتهدب
)الماح،

وحي@لمحرا1
"(2/38)(9)

"

6/2)عديلاش"الكامل 05)

4/1)"الاعتدالميرأد" 86).

"الظر،

1/1)المجموع، 06).

5 6 5 /

4حاد،اسصجح 8 5.،1



اتانهمع@الاتتاءرؤايةوالأزلغودالحامسالنوع

اهكذلهجذه،عنأبيهعنحئدةبنمعاويةبنحكيمبنوبفز

بنكغبوقيل:كغب،بنعقروبنمصزفبنوطتحةحسنة،نشخة

عمرو.

نادر"شاد

من)يأ
ب@معاويةلنحكيملنلقزالأدنىأالجدبهأريدماأمثلة

جده،عنابيه)عنالصريالقشيريالتحتجة،وسكونالمهملةبمتححيدة(

@يالئحاريبهاواستشهدمعي@،ابنصخحهاحسنة(نسخةهكداله

الضحيح
(2)

الحاكموقال
عىأبيهصروايتةالصحيحمنأسقطإثما"

لألهاحذه؟

فيها،لهفتابعلاشاذة،(@أ@712/

لأرجده،ع@أليهصشعيببنعمرول@خةعلىبعضهمورجحها

فيبهااستشهدالئخاري
"

الصحيح
أدولها("

حاتمكأليعكس،منومنهم
()

وهوغمرو،ئسخةصخحالسخاريلأن

بهزبسمخة@،أز/321/استشهادهمناقوى

)وقيلالياميأد/441/1،كعب(بنعمروبنمضز@بن)وطلحة

عمرو(.بنكع@

البلقيني:فال
"

في
فيقالداودألاأنجهةنطرصالظريقةهذه

"لسنه"

الوضوء:حديثفي
كادزعفوا-غييمة-ابنيقول.حلب@أحمدسمعت"

سجدبرغثمانوقال"جذه؟عنأبيهعنطلحةهذا؟أيش"ويقول:ئنكره

الذارمي.
عنيرويليثاإنلسفياد.قلتيقول:المدينيابنسمعت"

طلحة،

2/5)المباح،الدا@(1) شرحفياقىالعراوعراه6(،6
@يإله(382)والدكرة!لنسصرةا

"كئا@

ه.المعلمالرشي

(2)"

2الححاري!صحبح 7 الطر.(3).(81
1

4/2)الكمال،تهديب 62)

سقط(4)
"(5)أد،.ص

6/2)والتعديل!الحرح 39)

(6)@
.(33/1)داود!أبيلشى



اتقري@شرحكيالراوليرلصل@
لنواوي

بنالعزيزعبدبنالوفابعبدعنالخطيبروايةأخسنهومق

بنسقيانبنالأشودبنسليمانبنالتيثبنأسدبنالحارت

يقول:أبيسمعتيقول:أبيسمعتقال:التميمي،أكتنةبنيزيد

أبيسمعتيقول:أبيسمعتيقول:أبيسمعتيقول:أبيسمعت
سمعتيقول:أبيسمعتيقول:أبيسمعتيقول:أبيسمعتيقول:

أعرضمنعلىيقبلانذيالحتانيقول:ل@عدطابأبيبنعلي

اتذوالمنانعنه،
الشؤال.قئلبالنواليتدأي

ذلك،سميانفأنكريتوضألمجدهالن@يرأىأنهجده:عنأبيه،عن
وعجب

"(@أط/751/لمختالنجيلقيطلحةجديكونأفى

عنالأباءرواية"أي:أحسنه(ومنأ
فيالخطي@()روايةالآلاء"

"تاريحه"
ب@(@أح/811/العزيزعبدبنالوهابأعبدالفرحألي)عن(

بنيزيدبنسفيانبنالآسودلنسليماربنالليتبنأسدبنالحارت

وقحالهمزةبضمأكتنة(
التميمي(ونودأالتحتيةوسكونالكاف

(3)

المقيه

يقول.أبيسمعتيقول:أليسمعتيقول.آبيسمعت)قال:الحنبلي

يقولأبيسمعضيقول.اليسمعتيقول:أبيسمعتيقولآبيسمعت

يقول:(آبيسمعتيقول:أبيأسمعت
(@"

طال@ءعدآبيبنعليسمعت

منعدىيقبلالديالحتاد//)فقال:المنافىالحنادعنسئلوقديقول(

.("الشؤالقبلبالنواليبداانديوالقتانعنه،اعرص

"الخطيب:قال
عليأأوبينالوهابعبدبين

()

تسعةالإسنادهذافي

آلاء،
سأكينةاحرهم

ألله،عد
(6)علئا"ال@امعأ(/2اأههوهو

فيأخرجه
لأشاء".ا"كتاب

ياليهقىأحرحه(1)
"

.(1/51)الكرى"الس@

(2)"

الاصطلاحمحاس@
."التيميأح(.إدي(3).(542)"

سقطالم(
أ@(.م@(5)رخ(م@

61)"

12/2)لعداد"تارح 93)



االاتح@عرالانجساءررايةرالازلغردالحامس@الترغ

"العملالعلماقصاء"كتابفيالإشنادبهداوروت
أيضا:عليعن

"أرتحللاوأجابهفإنبالعمل،العلمهتف"

منوأحسن
ماهذا

لوقعالعدد،هذالأكر@رفيهالتسلسلوتجع
لاثنيلا

عثر

أبوأخرساعليها،سماغاالهوريخيالحسنأبيلنتهالئأم

)ح(العلائيسعجدأبوأساالمكي،الجاس

ملطان،لتخديجةعنالئئقيمي،الإشلامشيخشيخناعالياوألأني

أأسأتاعليه،ألقراءتيالعلائي.قالمظفر،بنالقاسمأناقالا
()

لنتكريمة

اللهرزقألاه،وي@الضيدلانيالثضلسالقاسمأناحضورا،الوها@عبد
س

أليسمعثيقولالوهابعبدالفرجأباأليسمعتالتميمي:الوها@عد

الحارث،أبيأسمعتيقول:الحزيزعبد
(."

يقولأشذاأليسمعتيقول

يقولأالليثأبيأسمعت
()

الأشودأليسمعثةيفولسليمادأبيسمعت

يزيدأبيسمعتيتمول:شفيان،أبيسمعتيقول:
(6)

أكيةأبيسمعثيقول

سمعثيقولاللهعبدأليسمعتيقول:الهيحمأليسمعتيقول:

وغشيتهمالملائكةحفتهمإلاذكير،علىقؤماختمعما"يقول@كاللهرسول

."لرخمةا

العلائي:قال
أط/الحنابلةإمامكانأدلهوررقحذا،غربإسنادهذا"

1 / 1 جدهولكنمشهور،إمائمأيضاوأبوهالمشهورين،الكحارمنزمانه،في(58

آباثهولقيةالحديث،لوصعواشتهرإمامته،علىفيهضتكلمالعريزعد

فيهمخبطوقدأضلا،الكتبم@شيءفيلهمدكرلامخهولود،
العريرعد

العملالعلماقصاء"
وأح،أط(،@قط(2)(36)"

ويأر(س
وأخأإأد(،

"،ألا
و@ي

أنا""أوأطأ،أ@

وأح(.أطأ،منسقط
وأح(أط(،مىسقط(5)

"أر(:في
ر

دا".



ب@؟-
لنواوياتقري@شرحفيالرأو@ريبت@

1أد/@زادأيضا، 1أز/@،/44 الهيثموهولأكينة،أتا4/(،2
"

العراقي:قال
ماوأكئر"

وقع
أتاعربأزبعةالتسلسللنا

أليروايةمن
اللهعبيدألنطابىأبيبنعليشالحسنمحمد

بن
محمد

لن(اللهعبيدلن
(2)

اللهعبيدبنجعمربنالحسينبنالحس@سعلي
الحسينبن

(3)

بنالأصغر

منها.حديثالأربعينمرفوغاابائهعنعليلنالحسينلنالعابدينزي@علي

"بالأمانهالمجال@"

"حالهيعرفلامنالاباءوفي

جدتها،:عنأمها،عنالمرأةأروايةفائدة

عنأفهاعنالمرأةروايةجده،صأبيهعنالزجلبروايةيلخحق

وصجذا،عزيروهوجذتها،
فيداودأبورواهماذلك

"سننه"

تابتدار،ع@

الحصيدعبد
()

نميلة،بنتجوبأمأح/911/1،قال:الواحد،عبدبن

أبيهاعنمضرس،لنأشمربنتعقيلةأضهاصحالر،بنتسوئدةأمهاع@

"ةفقالفايعتهبم@هالبيأتيتةقالمضرسل@أسمر
ماإلىسبقمن

يسبقلم

"لهفهومسلمإليه

المياحالنذا"
"(2/5 والتدكرةاالتصرةشرحوا)843(،لإيضاح،واالتقييدو"7(،6

"كالهدملأص)483(،

المعلمالوشى
"

المثت
م@

"الت@صرةواسرحالقييد""
بنالحسن"الحطيةالسحوفيالصوأ@،وهو

اللهعد
اللهعدمحمدسبن

ل@
"

شيولي@
أعلم.واللهكا

@ي
"

"الضرة(.شرح

"الحسن

لإيضاحواالتقييد"
"،843(3 .(384)"لذكرةوالصرةاشرحوا9(،4

وأخ(أط،،ثي
العزير"."

"

3داودلأأبيسحن 0 7 فيالحافظقال/1)لأالكحير!ديوالطرأي1(،1
."حسنلإلساد".(1/68)"الإصابة"



راتعمهالررايةكياشتردقنوالازتغودالشادسلتوغ

-

والأزلغوتالسادلماالثغ

@-ووح@خلى
@

خ@

اتنالنعنهالزوايةفياشتركمن

وفاتيهمابيزماتباعد

الإشناد،لمحلؤحلاوةفوائدهومنحسق،كتابفيهللخطيب

وبينوالخقاف،البخاريعنهروىلشراج،اإشحاقبنمحفدمثاله:

بنوزكريالزفريوااكثر،أوسنةوثلدثونوسئعمئةوفاتتهما

كذلك.وبئنهمامالك،عندويد،

)م@معرفةوهو"،واللاحقالثالق"والازلعود(.لسادسا)النوع

ر@اليخما(لي@ماتباعداتمان،عنهالزوايةفىاشترك

"واللاحقالسالق"سماهحسن(كتابفيهاللخطيص

مقو@يط@لاوأنالقلو@فيالإسناد(علوحلاوةفواثده)ومن

الإسناد.منالشيء

ديب(عنةروىالشراح.اشحاقلنمحضد)مماله
"تاريحه"

الحسينألو)و(
(1)

لنأحمد
رلمحاليهمارلساليسالورياالخفا@(أمحمد

مائة
وخمسشلستسنةماتالبحاريلأنآكتر(آوسنةوتلالوروسبع

وتسعي@خمسوقيلأربع،وقيل.ئلاث،لسنةماتوالخمافومائتين،

ثة.ثماوئلا

لك(كدولينهمامالد،)صرويادويد(بنوركريالزقري)وا

فإن
(2)

وستيننيفسنةحذثوزكرياومائة،وعثرينآردعسنةماتالزهري

وفاته.وقتنعرفولاومائتين،

(1)
@ي

وأخ،.أط،،
(2)"الحسن@

لي
وأح(أد(،

"قال@



النواويتقريبشرحلمحيالرأو؟ريصل@

العراقي:قال
"

يمئلأنينبغيولاالخطيب،إليهسبقبزكرياوالتمثيل

به
سماعهنعرفولاالوضاعين،الكذألينأ،أ@/911/أحدلأله"

مالك،من

ألهوادعىزادفقدعنهحد@ن@
سمع

وروىالطويل،حميدمن@،أط/851/

أحمدمالكأصحابآخرأنفالضوا@موضوعة.نسحةعه
إسماعيللن

سنةوماتالسهحي،
وخمسينتسع

(1)

وخمسماثةالرفريوبينفبينهومائتين،

سنةوثلاثون
(2)

"

ابنالفخرأنالمتأحرين.فيذلكأمثلةومن
(4)

سمعالبحاري
منه

ستسنةالمثذريوماتشيخنا،سيخعمرأبيلنوالصلاحالمئذري

وسبعثمانينسنةوالصلاحمائة،ولستوخمشن
مائة

سمعشيوخنا،سيخالتنوخيوالبزهان
ذكرفيماعنهوروىالدهي،منه

ولسعوأربعينثمانسنةوماتحجر،بنالفضلأبوالإسلامشيخ
وآخرمائة،

الاويالعباسأبوأصحابه
()

وثمانمائة.وثمالنأربعسنةمات

سنة،وخمسودمائةذلكفيعليهوقفناماوأكئر"الإسلام.شيخقال

أد/541/1(عنهورواهحدلاال@لفيمنسمعالرداليعليأباأنوذلك

البردانيومات
(7)

أبوسبطهال@لفيأصحابواخرالخمسماثةرأسعلى

القاسم
(8)

سنةماتمكي،دن
خمسين

(9)

"وستمائة

"أط(@ي

(2)وئسعيى،
أط(.م@

والإيصاحالخمييد"
3)053،"ةوالتد@ا@مرةشرحوا)053(،" للمزي.أهوص(51

"وأر،أد(،@ي

ص
"

"رر،@ى

"،المكاوي
وأح(أط،،وثى

"

الادبى"
"أد،في

(7)الردايى"
أط(س

@دها
"اللهعد@أط(في

مكيب@الرحم@عد"اسمهالئل@يسطلكن
"

وأح(وأط،،أ@(،@ي
"

حم@
"

@ةال@-فرحديالعاية"
"الروابةعلم@ي

(220)للسحاوي



واحذإلآعمةيزولممقوالآزنجعودالسالعالتوغ

@
بم

واالشابعالموع

واحذإلاعنهيرولممن

خنبش.بنوقبمثاله:كتاب.فيهلمشلم

صفوان،بنومحضدمضزس،بنوعروةشقر،بنوعامر

الشعبي،غيرعنهميرول@اصحابيونصئفي،بنومحضد

1أد/معرفةوالآزنعود(الشابع)التوع دم)صوهوالوحداد@،/24

يرو
واحد(.إلآعنه

تمذمكمائصل@لاصحالئا،يك@لمإذاال@خهولمغرفةفوائده:وص

والعشرينالنالتالوع@ي

لفتحح@بش(لن)وه@الصحالة:فيمثاله(كتا@فيه)لمشلم

الكو@يالطائيساكة،نونبيهماوالموحدة،المعجمة
(3)

الصلاح!أبنقال
الحاكموسفاه"

(/)

حطأ"ودلكهرفا،نعيم:وأبو

وقعوكذا
ماجهالنعند

(6)

لمري:اقال
"

"قالوم@
و@

"وأحفطأكثر"
(7)

1أح/ 19/@)

بنومحضد(@أ@/912/مضرس،بنوعروةشهر،بن)وعامر

علىقبلهبالذيوليسالأنصاري،صئمي(لنأومحفدالأنصاريصمواد(

الشعبيأ.غيرعنهميرودم)صحابيورهؤلاءالصحيح،

العراقي:قال
مسلمقالهعامرفيذكرهما"

(8)

ابنفإنلظر،وديهوغيره،

(1)(481)

(51)د"والوحداالمهردات"(3)

(552)"لمقدمةا@(51

31/1)"الكمال@دب"(7) 28).

ر"لوحداوالمثرداتا"سمها

(158)الحديث!علوممعرلة"

"
2"ماحهابرسش 9 9 2،1

(50)د"لوحداوالممرداتا"



رت@
المواويتقريبشرحلمحيالرأولىص

بنلضمنابحواودكين،أبيه،عنبالزوايةحازمأبيبنقتسوانفرد

الصحابة.منومزداسالأغسر،

فيعمربنسيفروأها@صةعنهروىعباس
"الردة"

(1)
طلحةحدثناقال؟

العنسيالأسودعلىاعترصمنأولقال:عباسالنع@عكرمةعنالأعلم،

الهمداني...شهرلنعامروكابره
"

(2)

كلامه.اخرإلى

والحاكمالمدينيابنأيضاقالهعروةفيقالهوما
(3)

فقدكذلك،وليس

فيالمزيدكرهالظالي.حميدعمهأبنأيضاعسهروى
"التهذيب"

عنو(ابيه،أ،أخ@/951/عنبالزوايةحارمابيبنقتس)وانفرد

وقيلياء،أبزيادةسعيدةويقالسعد.ابنمصغرا،بالكاف)دكين(

بالتصعير(
(@)

المزنيويقال:الححعمي،
(6)

الأعسر،لنلصنابح)اعن)و(

الضخالة(.منالأسلميأمالكبنومرداس(

العراقي:قال
"

بنالحارثأيضاعنهروىللالضنابح،عنيثفردلم

نيلطبرااذكرهوفب،
"

الإسلام؟شيخقاللكنقلت:
وهمإنه"

(8)

عهروىالذيأنوالصواب

التابعيالضنابحيالحارث:
"

(9)

وسيأتي

"المزي.وقال
"علاقةبنادرأيضامزدأسع@روى

العراقي:قال
عروةبنمرداسعنادزروىدإنماخلافه،والصوأب"

اخر"صحابيئ

."لدرةا"أد(ثي

"
.(158)الحديث!علوممعرثة

أط(.م@

لإلصاحواالتقمد"
"(352)

.(4/384)"التهذباتهدب

27/3)"الكمالاتهديب 70)

(352)لإيصاح!واالتفييد"

لإلصاحواالثي@د"
(352)ل

(20/36)"الكمالاتهديب

أظ(م@
النخ.دقيةو@ي

"

المزي

@ي
أحأولحيو@قه،،"أطأ:

وقفه!.@



راحدالاعنةيزولموالأزبغودصالشالعلتوع

سعيد،والدالمسيبابنه:إلأالضحابةمنعنهيرولمومقن

والدلئلىوأبومعاوية،لدواإياسبنوقزةحكيم،لدواومعاوية

عبد

هذامنأحدعن"الضحيحين@فييخرجالمالحاكم:

أبيالمسيبحديثبإخراجهما

يرولم)ومضن
حزنبنالمسي@(ابنهإلاالضحابةمنعنه

بنومعاوية(سعيد/)والدالقرشى
)والدحدة

العراقي:قال
وخميذاللحمي،رويمبنكروةأيضامعاولةعنروىبل"

المز@ذكرهماالفزكأ،
(1)

"

)والدريالأ@طأليلى)وألومعاوية(والدإياسلن)وقزة

قالهكحائذركهفلمعنه،روىأيضاثالتبنعديكانن@الزحمن(عبد

لمزيا

فيلحاكم()االلهعبدأبو
2ه/1:"السمدخل" يحرجا(لما"أ،/20

"ا@ما،منالقبيل(هدامنأحدعن"لاالضحيحين)فيالشيخادأي؟

(4)

فيفقالالبيهقيذلكعلىوتبعه
"سننه"

)د(

عىحكيمبىبصذكرعد

"جده:عنأبيه
نصه.ماالحديت،ماله...!وشطرآخذوهاناف@كتمهاومن

أنعادتهما@يعلىجريايخرجاة،لمفإتهماومسلمالبخاريفأفا"

@يحديثهيحرجالمواحدراوإلالهيكنلمإذاالتابعي،أوالضحابي،

1أد/."الضحبحين" 45/،@

ذلكفي)وغتطوء(
(6)

آبيالمسيبحدت)بإخراجهماو@ض

28/1)"الكمالتهذب"(1) (353)لإيصاح!واالحثد"(2)(72

.(38)الإكيل!اليالمدحل"(4).(238/34)"الكمالنهدب@(3)

4/1)لبيهقيى،لكرال@ا@(5) 05)

(6)5

الطروالحازمىطاهرمحمدسنهمردكر(387)هالضرةشرح
الأنمه=ضروط"



جك@/ث
النواويتقربشرحفي4؟الرابرت@

عنالحسنحديثمنالبخاريوبإخراجطالب،أبيوفاةفيسعيد

مزداس.عنوقتستغلب،بنعمرو

عمرو.بنرافععنالضامتبناللهعبدحديثمشلموبإخراج

كتيرة،"لضحيحينا"فيونطائره

مع@الب(أبيوفاةفيسعيد
ابة.عيرلهرأويلاأته

بنعمرو)عنالبصريالحسن(حديثمنالبخاري)وبإخراح

"مرفوغا:تغلب(

إليئ...أحبأدعوالذيالرجللأعطيإني
"

(1)

يروولم
عنه

فيمسلمقالهكماالحسن،أغير
"الوحدان"

(2)

وغيره
(3)

ابنقالن@

البرعبد
(4)

حاتمأبيواس
"

عنه،روى
(6)

قالفقد"الأعرجبرالحكم

العراقي:
"

كهروايةلهأرلم

"الحديثطرقمنشيءأ،أر/521/في

لأشلمي:امزداس()عنحازمأبيبنلمحيس(حديثأأيقحابإحراحه)و(
"فالأول...الاولالصالحونيذهب"

(8)

كماقيسكيرلهراويولا
تحريره.تقدم

عمرو(بنرافععنالصامتلناللهعبدحديتمشلم)وبإخراج

راويولالغفاري،ا
(9)

1أخ/غيره.له / 1 2،0

العراقي:وقال
"

(@أط/951/قالكماعمران،اشهعنهروىبل

المزي
(10)

جبيروأبو

(11)

فيكماأخيه،مولى
"

"الترمذيجامع
(12)

"

كتيرة(.االضحيحين"فيونضلائرهأ

3)"الحمسهالأنمةشروطوا)41(،"الستة

"

7"الححاريصحيح 5 3 51)

ليالحاكم
"

(159)"الحديثعلومصرفة

.(8/8)"التهدباتهدب

سقط
أر(س

"

6"البحاريصجح 4 3 41).

"
.(9/29)"الكمالتهدب

قهوفيأر(من
السح

وانطرحسر"أدو"
"

1"الترمديحامع 2 8 81)

3)

.(46)د"لوحداوالمؤداتا"(

"ه(

6/2)واقعديل،الجرح 22)

ا(7

.(387)"الصرهشرح

أخ@(في(9
أدري!"

.

5"المرانلسار" 4 2 3،1

3)453،لإيضاخ!واالثييد"(13 55)



واحذالاعمةيزرلممنوالأزلغودالشابعالتوغ

والعشئرين.الثالثالتوعفيتقذموقد

سلمة.بنحمادغيرعنهيرولغالعشراء،أبوالتابعين:وفي

التابعين.منوعشريننيفعنالزفريوتفزد

الاتصاري،سعيدبنيخيىوكذاجماعة،عنديناربنوعمرو

الضلاح.ابنقال
يروولمالعدوي،رفاعةأبيحديثكإخراجه"

صف

يروولمالمزني،الأغروحديثالعدوي،هلالبنحميدغير
أبيغيرعنه

@-"

العراقي:وقال
العدويأشيمبنصلةأيضارفاعةأبيعنروىبل"

اللهعبدالأغروعن
"قرةبنومعاويةعمر،بن

م@شيءوالع@ت@رين(التالثالتوعفيتقذموقدأ
النوعهذأ

(@)

2ه/1مثاله)و( يرو)لمالذارميلعشراء(اأبوالتابعين:)فى@،/20

سلمة(.بنحضادضحيرعنه

العراقي:قال
يزيدعنهروىبل"

(5)

اللهوعبدزياد،أبيبن
ش

(6)
"

عهميرولمالتالعي@(منوعشريننيفعنالزفري)وتفرد

أحارية(برسفيانأبيبنمحمد:(8)الحاكمذكرهفيمامنهمغيره،
(9)

المفي،

الئقفي.العلاءبنسفيادأبيبنوعمرو

لانصاري،اسعيدلنيخيىوكداعة،جماعنديناربن)عمروتفرد)و(

(7)

9)

"(2)(555)لأالمقدمة@

(2/59)للطراليالكسير"المعحم

.(481)لم(ا0(355)لإيضاح!واالتقبيد@

أد(من
السحقيةو@ي

زياد!"

"أد(.لوقها@يف
وسقطوحد"كدا"ه،1حاشية@يوف"المصفلهبيض

وفيالسخقيةم@
اللهوعدالم@حد"إ"

الركاة،حديثعهروىكلاهمامحرر،ب@

."سلعةلحمادسمتاسب@

لإيصاحواالحقييد"
-(160)"الحديثعلوممعرثة)8(ا(355)"

التقرب!ثى"ححراب@الحا@ظعليهنصوقد"حارثة"كلها:النسخلي
5 9 2 01)

بىسميانأبيبنمحعدثقال:ا
النقمي،لحيم،حارء،،سالعلاء



النواويتمري@شرحفىص4الرارلصل@

جحلا@.وعيرهمومالك،عزوة،بنوهشاملشبيعي،اإشحاقوأبو

وآبو

م@هم
(

ااشحاق
كلتفزديرحلاس(وصحيرهمومالكغروة.بنوهشناملشبيعي،

\)

غيره.عنهميرولمجماعةعىبالزواية

الحاكم.قال
عنهمتفردواثذين"

مالك
المدينة،شيوخمنعرةلحو

القرطي.رفاعةبنمور

الثوريسفيادوتفردقال:
(2)

اللهعبدمنهمشيخا،عشربصعةع@
بن

"فضالةبنالمفضلممهمشيحا،ثلاثينلحوعنشغبةوتفزدالتيثي،

أط(م@(1)
الح.دقجةو@ي

@نهما""

سقط(2)
وأط(أد(،مى

1)061،"الحد:علوممعرثة"(31 61)



فختلمةصمفاتاولاشماءذ@رصمغرلمحةوالازنغودالتامنالنوغ
@

صب@-

والأزتغوتالتامنالنوع

مختلفةصفاتأوبأشماءذحرمنمغرفة

وصتفالتذليس،لمغرفةإليه،الحاجةتمسنعويصفنهو

وغيزه.سعيدبنالغنيعبدفيه

التضمر،أبووهوالمفشر،الكتبيالشائببنمحفدمثاله:

وعدي،الذاريتميمحديثعنهالمزوي

ا؟لأسماءذكرمنمعركةوالأزتعو@التامن)التوع
و

صمات

م@إقاأئساب،أوأنقاب،أوكنى،منمختلفة(
حماعة

يعر@هعه،الرواةمى

بعيرواحدكل
ومرهبهدا،مرةيعرلهعمه،واحدراومنأوالاخر،عرفهما

والحمطالمعر@ةأهلمنكثيرعلىبلعنده،معرفةلامنعلىفيلتب@بذاك،

الحاجة)تمسنصعبأيوآحره؟أؤلهبفهملةعويص(فن)هوو

التدليس(.لمعرفهإليه،

كتائاالأزديسعيد(بنالعنى)عبدأ،ا/لمأد/6الحافظفيه()وصنف

"سماهنافغا

)و(أمنلةمةهافناوسألحصعليه،وقفت"الإكنسكالإيضاح

كالخطي@.أيضا)غيره(صئف

الألساب،فيالعلأمةالمفشر(الكئبيالشائببنمحفد)متاله:

الذاريتميمحديتعنهالمزويالتضر"،أبو)هواالضعفاءأحد

بنوعدي(
لتكتم،اموأ@تئهدةالأيى.يهايها"فيها:النازلقصتهمافيلذاء

1"6الماندة.1 1@@/2 1أ@/الايةأ،/21 / 1 النعنباذأن،عىعنه،رواها6،0

كنبتهوهيإسحاق،ابنعتاس:

(1)"

جامع
لرمديا

"13 0 5 9



النواويتقري@شرحلمحىفيالرا،برل@

سعيدأبوولهودباغه،.مشككللاذكاةراوي:الشائببنحفادوهو

التفسير.عطيةعنهروىاتذي

وهووعائشة،سعيدوأبيهريرةأبيعنالزاويسالمومثله

أؤس،بنمالكمؤلىوسالمالمدني،اللهعبدأبوسالم

بفتحمشك(كلدكاة1)حديث:راويأالشان@بنحماد)وهو

الميم
"

عه،رواه)دلاصكله،1(حلدأي:
اللهعبدبنإشحاقعن

الحار@،بن

حمادأسامةأبوعاسأبنعن
بن

أخذاحقاذاوسضاهأسامة،
محفدمن

والنساثي.الحافظالكنانيضحفدبنحمزةفيهغلطوقد

الحؤفيعطية(عنهروىانديسعيدآبو)وهو
(@)

)التمسير(

الخذري.سعبدأليعنيرويإتماأتهالناسلوهم(@أر/521/لدلكوكاه

أبيعنالهمداني،الوليدلنالقاسمعهروىالذيهثامألووهو
"،61الأنعام1اتقادر،هوفل"@نزلتلما"حديث:عباسابنعنصالح،

هئام.بالهكئاهالحديث.

1أح/وهو فحفد(@/20
إسحاقابنعهروىاتذيثر،بنالساثبلن

أيضا

الخدريسعيد(وأبيفريرةأبيعنلزاوياسالم5)ومتد
عقان.بنوعثمانوقاصأبيب@وسعد)وصحانشة(

المدني(اللهعبدأبوسالم)وهو

التضري.الحدئانبنأوس(بنمالكمولى)سالمهوو(أ

1"المستدرك" 7 2 3 .(1/032)للدولاليوالكى"الأسماءو"5،1

1أد(@ي

العولي
"

"

2/3)"والت@ريقالحمعأوهامموضح 54-3 59)



صماتارلاشماءدبمرصفغرفةوالازلغودالتامنالتوغ

مؤلىوسالمالنضريين،مؤلىوسالمالهاد،بنشذادمؤلىوسالم

مؤلىوشالملذؤسي،اللهاعبدأبووسالمسبلدن،وسالمالمقري،

شذاد.مؤلىاللهعبدوأبودؤس،

التصريالقاد(بنادشذمولى)سالمهو)و(
(1)

ألوعهروىالدي

المخمر.ونعيمالرحم@عدبنسلمة

عهروىالديوالنون،ألالمهملةالنضريين(مولى)سالمهو)و(

المقري(سعيد
(2)

المهري(مولى)سالمهو)و(
(3)

يزيدلناللهعدعهروىاتذي

روىاثديوالموحدة،المهملهبفتحسبلار()سالمهو
عه

بثير.بنعمراد

عهروىاتذيالذوسى(اللهعبدأبو)سالمهو)و(
أليسيحيى

أيصا.يحىعمهروىأثذيدوس(مولى)يسالمهو)و(

دمح@عهروىاندياد(شذمولىاللهعبد)أبوهو)و(
ل@

لأسود.اوأبوالزحمن،عبد

الم((الأشجأبكيرعنهروىالذياللهعبدأبووهو

كادالزندقة،ديالمضلوبالشاميقي@أليلنمحقدومثلة
يصع

2ه/1قالالحديث الجوزي:الن(@/21
وجفا"حمسيىعلىاسمهدلى"

(6)

و@يال@مر"،1أ@(في(1)
المقصري"أ@،

"

(2)
(3)أر(.س

لي
وأ@(رد(،

وأح(وأ@(،أر(،في(4)
الأشحلكرس"

"

(5)"

1/2)والنثربق!الحمعأومامموصح 89-2 94).

(3/65)رالقرويهى"الصعماء"(6)



برت@
النواويتقريبشرح@ي)راو؟ا

شيوخه.فيهذامنكتيزاالخطيبواشتعمل

اللهعدوقال
بن

أحمد
مائةعلىاسمهقلحوا"سوأدة:بن

3
وزيادة،1

"كتابفيجمعتهاقد
(1)

اشهى.

محمدفيه:فقيل
وقيل:هاشم،بنيمولىمحمدوقيل:سعيد،بن

محقد
محمدوقيل.قي@،أبيلن

محقدوقيل:الطبري،بن
حتان،بن

محقدوقيل:الأسديمحفدوقيل:الامي،الرحمنعدأبووقيل:
بن

محمدوقل:قي@،بنحسانسعيدش
اللهعبدألووقيل:الأسدي،سعيدلن

فحفدوقيل.الأسدي،
محمدوقيل:حسان،أبيبن

وقيل:سهل،أبيبن
فحفدوقيل.الشامي،محفد

ضحقدوقيل:زينبأبيبن
زكريا،أبيبن

محمدوقيل؟
محضدوقيل:الحسن،أبيبن

قيسأبووقيل؟سعيد،أبيبن

1اط/ 1أد/الزحمن،عبدوقيل:الدمشقي،@،/60 الكريمعبدوقيل:@،/46
ذلكغيروقيلدنه،التعدمعنىعلى

أوزعم(
()

ووفموهشميلة،أبيبنالزحمنعبدأنهالعقجلي

عنتجهفييرويشيوخه(فيهذامنكتيراالخطيب)واستعمل

اللهعبيدوعنالأزهري،القاسمألي
اللهعبيدوعنالفارسي،الفتحأبيلن

بن

احمد
واحد.والكلالضيرفي،غئمانلن

ضبخواخرهمالفتاخرين،خصوضاالفحدنودذلكفيالخطي@وتع
ذلك.منشيثايصنعأماليهفيالحراقيأرلملعم،حجر.ابنالمضلأبوالإسلام

.(5/9)"الاعتدالميرأنو"5(،3/6)والعنروكين!الصعماء"

(3)لأردلي!ا"وأه(.أر،،ثي
."دث"أط،.ثي

"

2/3)@والتؤيقالجمعأوهامموصح 43-3 49)

وأح،أط(،ثي
"

رعموقل
"

لإيهامواالوهمسبار
25/2)"الكمالتهديبو"0(،3/2)" لاعتدالااميرانو"7(،6



لتااالنوغ
لففرداتامغرفةزنغون.لا"واسع

@

والأزبحونالتاسعالنوع
؟@

المفرداتمعرفة

وهوبالثضشيف،وأفردالأئواب،أواخرفييوجدحسقفنوهو

لأشماء.افيلأؤل:

وقيل:كسفيان،عخيان،بنبالجيم-أتجمد-الضحابة:فمن

كعليان.

والكىالأسماءمنالمقردات(معرفةوالأزبعون:التاسع)التوع

والعلماء.والرواةالضحابةفيلألقاب،وا

صالأبواب(أواخرفييوجدحسنفن)وهو
فيالمصتمةالكتص

المشتركة.الأسماءيذكرواأنبعدالرجال،

اللهعدألوعليهواستدركالبرديجي،أ@ردةبالتصنيف()وأفرد
س

بكير
(1)

كالأجلحأسماء،لاألقائاوأخربمماريد،ليستمواضع
)@ا

1أر/أكسام(:)وهو أ،/26

لالجيم(أجمدالضحالةأ،أ@/222/فمنالأسماء،في)الأؤل:

بضمغخياد()ابنفوهمالمهملة،لالحاءالعربيابنبكرأبوالقاضيوضبطه

والثديدوالقحبالضمولمحيل:()كسفيان،وتحتيةالجيموسكونالمفملة

يونسأبرقالمصر،فتحشهدهمداني)كعلئار(
"روايةلهأعلملا"

وأخ(وأر(،اد،،في(1)
بكر"."

(2)"

(390)"والدكرةالنصرةشرح

(1/82)"العابةأسد9(3)



لنواوياتقريبشرحفي4؟الرأرلبل@

أمامة،أبوصديبفتحهما،شكل،ستدر،الجيم،بضمجبيب،

الأغسر.بنصنابح

وموحدتين.الحيم()لصمالحارثبن)جبي@(

المعجمةلالحاء@حعلهشاهي@اب@وغلط

أ،أح/121/اخرهبالرأء@جعلهبعضهموغلط

زنباعمولىالخصي،ساكنة،نونبينهماالمهملتين،لثتح)ستدر(

وظنابنه،لاسمأدته،عدوأبالأشود،األاويكنىمصر،نرلالجدامي،

اثان.أ@مالعضهم

أتهدعوىفيالصلاحاب@علىفاغترص
قالكماكذلك،وليس@رد،

قيلعراا
(3)

الكو@ة،لزلحديفة،رهطم@العئسي،حميداسبمتحهما()شكل،

"السس"أصحابيثهروى@

الباهلي.أمامة()أبوعخلانابنوالشديد،والفتحبالضم)صدي(
الأحمسي.الحليالأغشر()ابنمهملةآحرهسالصم،ض@نالح(أ

العراقي:قال
اسمهاخرالصحالةفيدكرنعيمأبابأناعترضوقد"

والحوا@صسا@،
()

"قال:ذكرهأدلعدأنه
المتقدمعنديهو

(6)
"

"أتمييزتنبية

الصنابح
"

عن
"

:("الصنابحي

"المر"عبدابنقال

أبيعنروىاثديهذاالضنالحلي@
هدالأنبكر؟

وذاككوفيوهذاتابعي،وداكصحابيوهذا@سب،وداكاسم

2/4)"العالةأسد"(1) (2/378)"الإصالةو"1(،7

1/4)"لإصالةا"(2) لإيضاحواالمح@د"(3)(59
"،263(3 63)

41)"

1دواد"أليلس@ 5 5 3"الرمديحامعو"1،،1 4 9 للسائىالكرى"الس@و"1(،2
7 8 2 61)-

(5)
@ي

"أد(

"(6)"والصوا@
3/1)الصحالة!معرثة 5 22)

لإيصاحواالخقييد"(7)
"(363)



الفصردا@مغركةوالازلغودالتاسعلنوغ

الخئر،نبتشةمغبد،بنوابصةحتبل،ابنبفتحهما،كلدة،

والغينبالشينرئحانة،أبوشفغون

1أط/ / 1 شامي(61
"

ديالإسلامشيخوقال
":"الإصابة"

"منهما:كلفيقيل

ضنابح

وضمنابحي
"الأغسرابنفيالضوابلك@"

ضالح
"

"الآخرو@ي

ضنابحي
"

أليسقيىعنالروايةجاءتدحيثعنهما،لالرواةبينهماالفرقويظهر

حارم
جاءتوحيثموصول،وحديثهالصحابي،وهوالأغسر،ابىفهوعنه،

مرسلوحديئهالتالعي،وهوالضنابحي،@هوعنه،قي@غيرعن
"

أصطةقلت
من

الضمالحأنهذا
(3)

النذكرفيماحديثين،غيريرولم

ثالثاالظبرانيوزادالزقي
وهببنالحار@روايةمن

عه
)ر(

ليهوغلط

بأته

أحمد.الإمامجذللفطخنبلأابنبصتحهما،

معبد(.)النومهملةالموحدةبكسر)والصة(

ومعجمةالتحت@ة،وسكودالموحدة،وفغالئون،بضملحيرأا)نبيسة

العراقيقال
فيالمدكورغيره،نبيسةالصحابةفميفرذا،ولي@"

الحجحديث
(6)

سئمىأبيبرونبيثمة
(7)

مؤهب،أبوزسيدعنهروىرجل

حاتمأليابنذكره
(8)

"

والعيربالشيررئحانة.)ألوالفرظييريدلنا"(قعو@أ.)لت@

(74،/3)لإصالة!ا"(2)(7لم./2)لاستيعا@،ا"(1)

لي(3)
"أط(

الصالحي
"

"أر(ثي(4)

"،الري
و@ي

"أط،

"،الرقي
أح،وي

"

الرقي
"

(5)"

(8/80)الكير"المعجم

(6)@
الدارقطيصن@

اله@يصو")2/862(،"
"(4/337)

@ي(7)
و@يسلماد!،"أط(.

الميحد"@
"

"،السلمي
ملمة،والعديل!ا)الحرحو@ي

(8)@

8/5)والعديل،الجرح 3)463،لإيصاح،واالتقل!"(9).(06 65)

(10)
دي

وأخ(.أظ(،
سمعود،."



اتقري@شرحفيالراوفىرلصل@
لنواوي

المقملة.بالعينويقالالمغجمتين،

المعجمة،بإسكانمغفل،ابنالمكزرة،بالموخدةمصغرهبيت،

كعصا.لبا،ابنكابي،باللدملبي

المثتاةبفتحتدومعقرو،بنأؤسطالضحابة:غيرومن

الجيم،بكشرجيلدنالذال،وبضغتحت،منوقيل:فوق،من

الئن.إعجاممعالمفملة(بالعينويقالالمعحمتين،

)إداوقال."يقال"بصجغةالانيحكىثتمأولأ،الصلاحالنحرموبذلك

"صححهيون@ابن

2أ@/وحكى@يه @يالإصلامشيخ(@/22
أثه"ثالثا:قولا"الإصابة"

"آزدي"نهوألمهملتي@،با
رينصاآ"قال:و

"ويقال."

قرشي
فيه.ويقال"

السين،1بسكون"أشدي"
(2)

المهملة.

الإسلام:شيخقال
أد/741/1،كلهموالأنصارالأزد،فيلعةوالأشد"

خمسةولهالشام،نرلالأقوال،فتجتمعقريش،بعضحالفولعلهالأزد،من

"ديثحاأ

المعجمة(بإسكانمغفل،ابنالمكررة،بالموحدةمصغر)هبيب،

الغفاري.الفاء،وكسرالميموضم

النوغلطكعب،بن)كأبي(مصغرأوله،باللدم(ب(أر/621/)لبي

قانع
(4)

بنيمن)كعصا(والتخفيفلالفتحلبا(النأبئا"أ"فسماه
أسد.

تابعي.البجليعمرولبنآوسصدالضخابة:غيرومنأ

ابنالذال(وبضمتحت،منوقيل:فوق،منالمتناةلفتح)تدوم،

صبئ

فزوة.ابنالجيم(بكسر

(564)المفدمةا"(1)

2/1)"لإصالةا"(3) 56).

أ@(.@(2)

(4)@

معجم
.(8/1)الصحالة،



لضفوداتافغركةلازلغودوالتاسعاالتوغ

مصقر.بالجيمالذجينبفتحهما،الجلدأبو

حبيش،نؤبن

لأخاري.المتحهما(لخلد،ا)أبو

الغفس.أبوثابت،النفصقر(بالجيم،جين،ت1)

الضلاح:ابنقال
"يخرهأتهوالأعحالمعروف،جحاإتهقيل"

1اظ/لأؤلاوعلى ديالئرازيمثى@،/61
"لألقا@ا"

(@)

1أح/ 21/@)

حبانابنصخحهماواختارمعينابنعنورواه
(")

قد"وقال:عديوابر

أوعرهم(إئراهيمب@ومسلمووكيع،المبارد،النعنهروى
)شا

آعلموهؤلاء

يرووا،أدمنأبالته
(6)

عن
ححا"

الحخاريآيضاقالهفردأتهذكرصوما
(8)

حاتمأبيوابى
(9)

وعيرهصا،

المماركاسعهحذثالذيالعرييذجينوهو
(10)

الكبير.ال@ابعيحبيش(بن)رز

العراقي:قال
"

في
@إتهمنظر،الأفرادفيعده

(11)

ئسمودواحدعر

هكذا،
الملإيى،فوسىألوذكرةصحابي،الفقيمي،أدلهعبدلنزرمنهم:

(564)"المقدمة)1(إ

العرافى@يحكاه(2)
(361)لإيصاح!واافقيد"

عدياسأورد(3)
@لقولهعليهوعفمجىاسعىالقولمدا

يحيىسالحكايةوهده

هوهداالدج@أر
سعلجهأخطأححا

مىلالرحالأعلمبحىلأدعه،حكاما
أد

3/5)الكاملا"."مدا..يقول 84).

1/3)لمحروجى"ا@لم(ا 6

سفط(5)
وعيرهه(ا1وفيوأر(،أد(،س

"

لي(6)
(58لم/3)عديلاسلكامل،ا1(7)يروودلألألالديرأط(

@(9)(257/3)الكميراالتاريح)8(إ

والتعديلالحرح
3/4)ه 44)

جرم(10)
فيعدىاسلدلك

ثىالعرايرفالهماوالطر)3/685(،الكامل!@
لىدلك

(361)لإلصاح!واال@قيد"

لي(11)
@لهمأه،ا1



النواويتقربشرحفيالرأوفىريبت@

الزيان،بنمشتمرأقزدان(،الخقس،بنسعير

ربيعة.بنلبيدأخيابنقيس،بنأزبدبنوزروالطبريفتحون،وابن

ماكولاابنذكرهماشاعرانالثعلبيمحمدبنوزر
31)

"

العراقي:قال
يردأنولا"

)د(

لأئهأ@/322/1،الضلاحابنعلى
ترجم

فبردلهم،ضخبةلااتذينالشعراءفحزجوالعلماء،والزوأةللصحابةالنوع

"فقطالأولعليه

الميموسكونالمغجمةبكسرالخضس(ابنبمهملتينأمصغر)سعير(

الصلاح.ابن
أسمهفيالفرد"

أبيهواسم

العراقي:وقال
"

أسمه،فيينفردلم
عداءبنسعيرالضحابة.فمي

(8)

وأبومدهابندكرهالحامري،سوادةبنوسعيرفتحون،ابنذكرهالبكائي،

نعيم
(9

"

ةقلت
خفافبنوسعير

(11)

فيسيفذكرهالتميمي،
"

المتوح
كانوائه"

تميملطونعلىجم@للنبيعاملا
(12)

الإسلامأشجخاشتدركهبكر،أبوواقره
في

"بةلإصاا"

أقزدان،(أ
أ(@)

الضلاح.ابنعلىمزيدوهذابالضم،
أنسا.رأىتابعيالزيان()ابناستمزمنالفاعلبصيغة)مسممر(

ا

(2)(4/86)"لطريانارلح
"وأز(.أد(،دي

."التملي

4/1)"لإكمالا" لإلصاخواالمد"(4).(83
"(362)

"أط(.في
(362)لإيصاح،واالتفييد"(6)يرد".

"أط(:فى(8).(564)"المقدمة"

."عدي

"
"الصحالهمعرفة

3/1)نحيملأبي 4 (362)لإيصاح،وااقق@مد"(01).(51

وأح(أ@(،علىولسحةأد،وفيأر(،ص
حقاق!"أظ(وفىلتاد"،"

"الإصا،"

"أد(ثي

عنهم
"

(2/53)"لإصالةا"(13)

أعلم.واللهؤزداد""الصوا@.ولعلالسخ،حميعفيهوكدا



الفقرداتمغرفةوالازنجفودالتاسعالتوغ

الزاي.شكانوالمفملةبفتحعزوان،

وضحلبالكاف،وتخفيفالموخدةبكسرالبكالئي،نؤف

سمير،بننقيربنضريبوالتشديد،الفتحألسنتهمعلى

قي:العراقال
روىإنراهيم،لدواالاحي،المستمردلهمفرذا،ولي@"

بصريوكلاهماحديثاماجهابنله
"

زيدبنالزاي(شكانوالمقملة،بفتح)غزوان،
(3)

تالعيالرقاشي

بأمريى:هذااعترضوقد

قو@م@شيئاأن@عىروىنماورواية،لهيعر@لاأئه"أحدهما

الثاني:
."ئسبلمآخرعروانلهمأن"

"الأوللعله"قال:ذكرهأدلعدماكولاابنبأنوأحي@

(@)

الموحدةلكسر)البكالي،فضالةأبروالسكود،بالفتح)نؤف(

لأؤل،القوا@والتشديد(والمتحاألسنتهمعلىوغل@لكاف،اوتخفيف

امرأةاسوهوحفير،منلطنأظ/261/1(دكمي،لنبكالبنيإلىونسبته

أحيه.ابروقيل:الأحباركعب

العراقي:قال
روىالله،عبدبرلو@(@أد/741/لهمبل@رذا،ولي@"

اب@ودكرهالتسخى،و@زقدحفصةأبيلنسالموعهطالب،أبيبنعليعن

فيحتان
الثقات"

(5)
"

نقير)بنوالراءلالمعحمة)ضريب(
(7)

ل@ميرلن
(8

@،ه/1/322الثلاثه("

(1)"
2ماحه،اسص 2 3 والإيصاحالتفحد"(2).(41

"(364)

(3)
الحلقيةوثيأد(س

"
"واطربريد"

والخعدبلالحرح
نوصيحو"4(،"/7)"

(424/6)"المسنتجه

3،(5/8)"الثقات")د(.(7/18)"لإكمالا"لم(ا

3)563،لايضاح!واقق@دا!(6) وأح(.وأر(،أد(،في(7).(66
"

لثير!.

(8)
وثيأط(،مى

وأح(وأرأ،أد(،وفي@ثهره"أ@(
شمير،"



رت@
لنواوياتقري@شرحفي@الرأ،ص

واللدم،بالفاءنفيلوقيل:بالفاء،وقيل:بالقاف،ونقيرمصغرات،

كالبئدة،الميم،وفتحبالمغجمةل@حدالخفاببنعمربرياهمذان

كالقبيلة.الميمواشكانبالمهملةوقيل:

اسمهلتضغير،وابالتثنيةلعبيدين،اأبوالكنى:الثاني:القشم

المدتة،أبوذلد.غيروقيلأسامة،العشراءأبوسترة.بنمعاوية

نعيمأبوواتفرداسمه،يعرفلمالصشذدة،مالل@وفتحالمقملةبكسر

الله.عبدبناللهعبيدبتسميته

)مصغزاث
(1

لفاءبانفيل،وقيل:لماء،باوقيل:لقاف،)بالدهواونقير(

1أز/للام(.وا أ،/27

الميم،وفتحبالمعجمةالخطابءحد،لنعمربريد)همدان،

كالقبيلة(الميمواسكانبالمهملةوقيلكالبئدة،

اسمهوالتصغير،بالتتنيةالعبيدين،أبوالكنى.التاني:)القسم

ثلاثة.أوحدلانلهم@عود،أبرأصحاب@نسبرة(بنمعاوية

مالكبن)آسامة(اسمهالذأرميالعشراء()آبو
القافبكسرقفطم،ب@

1أح/ / 1 الأشهر.أنهوالأربعينالخامسالوعفيالصلاحابنذكرفيما2،2

بنعطارد"وقيل:مسعود"بنلكربنيسار"فقيل.دلك(صحير)وقيل

زايثممفتوحة،وقيل:ساكة،براءبرز"ابر"وقيل.بكر"
"

المهملةبكسرالمدلة،)ألو
(3)

يعرفلمالمشددة،اللدموفتح

ابنقالكذاالله(عبدبناللهعبيدبتسميتهنعيمآبووانفرداسمه،

أيضاالضلاح

(1)
"أط،:في

مصعرود"

"النما@"(2)

21/8)"الهدلصلهدل@و"5(،5/6)حادلاس 61).

(3)
أ@(@ي

"

"

الميم
(567)المقدمة!"الم("



لففرداتامغرفةوالازلغردالتاسعالموغ

اسمهالزاء،وتخفيفالميموضغتحتمنبالمثتاةمراية،أبو

غتلان.بنحفصمصقر،معئدأبوعقرو.بناللهعبد

وقيلمقران،جم@للهارسولمؤلىسفينةلألقاب:الثالث:القشما

بفتحها،ويقولونهوغيره،لخطيباعنلميمابكسرمتدل،غيرو.

العراقيقال
فيحتاناسكذلكسفاهبلكذلك،ولي@"

"الثقات"

الحاكم.أحمدأبووقال
"

مررد")أبوداكإتماوأخطأيسار"سعيدشأحوهو

يسار"لنالرحمنعبدواسمهفرد،أيضاوهو

"المدلة:أليفيالصلاحابنقال
عييةوالنالأعمثرعهروى

"عةوحما

العراقي:قال
"

يروفلمعحيب،وهموهو
م@همواحدعه

بلأصلأ،

فيأعلئمولاال@ديي،ابربهصرخكماالطائي،سحدمجاهدأبوعنهالفرد

"الحديثآهلبينخلافادلك

تحتمنلالمتناةمزاية،)أبو
اسمهالراء.وتحميصالميموصم

قتادة.كهروىتالعي،عمرو(بناللهعبد

روىالهمدالي،عيلاد(لنأحصصالياءمخقفمصعر(معئد،)أبو

وغيره.مكحولص

فرد،لق@@ثض(اللهرسولمولىسمينهالألقا@النالت:)القسم

2أ@/وسيأتيغيره()وقيلبالكسر)مفران(اسمه 1أط/أ،/24 في(@/62

@قالالغزو،ليلر@قتهكثيرامتاعاحملأتهسفينةتلقيبهوسبالاتي،الئوع

البي-جد:له
"سفينةأنت9

بمتحها(ويقولونهوغيره،الحطيبعنالميمبكسر)متدل،

(367)لإيضاح،وا)التقحمد(1)

(366)لإدصاح!راالمد"(3)

(567)الصلاح!اسمقدمة"(2)

5/2)المسخد"@(4) 20)



اتقربشرحلمحيالراولىرلبت@
لمواوي

مطتن،الشلام.عبدوفتحها،الشينبضمسخنون،عمرو.اسمه

خرون.وانه،اومشتكد

"ناصر:ابرالفضلأ@الحافظقال
يرالعراقينقله"الضوا@وهو

نكته
(1)

علي.سعمرو()اسمه

التنوخيسعبدشالسلدم(عبدوفتحها،السينبضم)شحنو@
"لمدونةا"ح@صاني،لقيرواا

لحضرمي.امصغر،)مطين(

وقحالمعجمةوسكونالميمبضمومشكدانه(أ
وبعدوالمهملةالكا@

وآخرون(.نودألألفا

هنايزادأنأينبغيتنبية
الأنساب(:فيرابعقسم

الأنساب.فيرابمقسمهذافيئزادأديحبغي

لإيصاخوالثدا"(1)
"(367)



والكمىالاشفاءالخقشودالتوع

الخضن@وتالتوع

والنىالأشقاء

والكنى(.الآسماءالخمسود:)التوع

باسمه.اشحهرم@وكنىبكنيته،اشتهرمناشماءمغرفةآي:

لكسيته،ومرةباسمه،الزأويمرةيذكرلئلابذلك،العنايةوينبغي

منفيظنهما
رخليى.لتوقممغا،لهمادكروربمارخلش،لهمعرفةلا

أد/حسمة،أبيصئوسص،أبيروايةم@الحاكمرواهالذيكالحديث

1 / 1 عائثة،أبيبنموسىعن4،8
اللهعبدعن

بن
عرالوليد،أليعنشذاد،

"مرفوغا:جابر
دراءةإ.لةقراءتةفإنالامام،خلفصئىمن

الحاكم:قال
"

بناللهعبد
القديخياسبيهالوليد،ألوهوشداد

الوهمهداملأورئهالأساميسمعرفةتهاونومنالحاكم.قال
"

العرأقي:قال
حقادشع@أسامةأبيكحديثدلك،عكسوقعوربما"

"وقال.(@أر/621/السمائيأخرجهالسابق،التائب
1أح/أسامةأليعن 22/

لنحقاد@،
ال@اث

(2)
"

عنهونما@
"فأسقطحفاد،

أ@عليهوحميعر"

"الضواب:
لنحقادأسامةأليعن

أسامة
(3)

".

عىالكش@أرادأنهالحدي@فيدرسصلعضصبلغنيولقدقال:

"بالر
م@موضعهإلىيهتدفلمالزناد،@ألي@

مغرلتهلعدمالأشماء،كت@

"
(2)(178)"الحدبتعلوممعر@ه

"

(358/2)"وافثريقالحمعأوهاممو@ح

ا

.(392)الحصره!شرح



ض

@ل@
لنواوياتقري@شرحفي@الرا،ص

أبوالحاكمثغالتسائي،ثغمشلم،ثمالمديني،ابنفيهصنف

وضحيرهم.متدهابنثغأحمد،

علىيبؤبىوكصئفهالكنى.ذويأشماءبيانمتهوالمراد

الكنى.فيحروف

غيرها.لهاشملابالكتية،سميمنالأول:أقسائم:وهو

كنية.لهمنضزبان:وهو

حماعة،الئوعهذافيأي:@،أ@/422/فيه(صتفالمصنف.أقال

تغالنساتي،)تمالحخاجبنمسلم(تمالمديني،)ابنعليمنهم:

"صا@اللهعمدأبيغيروهواحمدأآبوالحاكم

"الحديثعلوم

الذولابي.بثركأليوغيرهم(منده،ابن)تغ"المستدركو"
العراقي:قال

يهيذكرفإثهالتوع،هذاتصاليفأجلأحمدأليوكتاب"

اسمهعرفص
لموالتسائيمسلمأوكتابأ(أط/361/اسمهيعرفلموص

"اسمهعر@م@إلايدكر@ه

)علىتصنيفهيبؤب(ومصنفهالكنىءدريأسماءديانمنهوالمرادأ

الهمزةحرف@يذكر@يأصحالها،أسماءويدكرالكنى()@يالمعجمحررفأ

وفيإشحاق،أبا
ولحوها.بثرأباالاء

الصلاح:ابنابتكرهات@عةاقسام()وهو

لهمنضزبار.وهوغيرها،لهاسملالالكنية،سميمنالاؤأ@.أ

الاسم.علىزيادةأخرىكن@ة(

الضلاحابنل
ظريفوذلك"قال:"كنيةللكنيةكأنفصار"

(1)"

.(571)الصلاح!النمفدمة@(2).(392)النصرة،شرح



الاشماءالخضشودالتوغ

ضوالكمى--

تجكر،أبواسمهالستعة،الفقهاءأحدالزحمن،عيدبنبكركأبي

بنعمروبنمحفدبنبكرأبوومثلاالزحمن،عبدأبووكئيته

كتيةلاوقيل:لهما.نطيرلاالخطيب:قالممحمد.أبوكتيتهحزم،

حزم.لابن

حصينوكأبيشريك،عنبلالكأبيله،كئيةلامنلثاني:

الزازي.حاتمأبيعنالحاء،بفتح

)احدالمخروميهثامبنالحارثلنالزحم@(ببنبكر)كألي

عبدالوكنيتهلكر،،الو)اسمةبالمديةالشبعة(الفقهاء

العراقي:قال
فيالسحاريرواهضعيف،قولهذا"

"

ال@اردح
"

شمىعر

آحراد.قولادوليهبكر،آبيمولى

الخارفحرمولهكية،لكروأبومحمد،اسمهأدأحدهما؟

واس3أجمماطاسحرمولهالصحيح،وهوكيته،اسمهأنوالثاني:

الصحيحإنهةالمزيوقالحئان،
"

الو)كنيتهاريالأ@حزم(بنعصرولنمحمدبنلكرآلو)ومتله

فيلهما(نطيرلاالخطي@قالفحفد،
دلك.

هياتتيالكنيةعيرحزم(لابنكنيةلا)وقيلى
اسصه.

هياتتيالكسيةغيرله(كنيهلاأمنالضربي@مىالناني(أ
اسمه

شريك(.)عنالزاويلأشعرياللال()كألي

أ@/الراويالرازيسليمادبنيحيىابنالحاءأبمتححضين)وكألي

1 / 2 حاتم(اليص1)2،5
(@"

"مهماكلقالالزاري(

واحد"وكيتياسمي

لإيصاحواالحقي@د@(1)
"(369)

حاأدوعهالصرا@.إ(2)
3

"(572)الصلاحالنفال"
حماعة،عنهروى

أدومهم

ط
حصين،أبيع@الرواةليالخريحمصادرليمدكورنموألرطادارى"3

وعيرهحاتمأليشيحثثالاالحنتالاعتننكنيراسلذلكوصزح
"

(3)1

9/3)والنعديلأالحرح 5،03 الصلاحاصمفدمةو"4(،6
شرحرإ)275(،"

.(393)لتمصرة!ا



النواويتقربشرحفيفىالرا،رلبل@

لا؟أماشغألهيغرفولمبكنيته،عرفمنالناني:القشم

@،للهارسولمولىموئهبة،وأبيصحابي،لتون،باأناس،كأبي

مؤلىنافعبنبكروأبيلمأنسعنالآتيضوأبيالخذري،شئبةوأبي

المضممومة،بالثاءوقيل:المفتوحة،بالنونالتجيبوأبيعمر،ابن

عر"أليغيراسمليلي@"المقرئ:عياشبنبكرألوقالوكذأ

رصشم1)
@

سمن-أالناني
ولكناسم(الهثعرفولمبكنيته.@

كاي،صحاسي(بالنونأناس.كآببأصلاألهأسملا()أمعليهنقفلم

ديلي.ويقال؟

ججت(.اللهرشولمولىمويهبة)وآلي

القئططيية.حصارفيماتالديالحذري(شيبةأوابي

ب@آنس()عنلزاويالتالعيالأبيض(ا)والي
مالك.

العراقيوقال
يرحاتمأبيابنسغاه@،أد/841/"

وديالكنى"،"
"

"والتعديلالحرح

الأسماء:في
أعادهلكنعيسى،

الدينالكنىديآخرهفي
أليعنززعةأبوسئلةيقولأليسمعت"وقال:"أسماؤهميعرفلا

"اسمهأأأح/321/نعرتلالقال:الأبيض؟

"عساكرابنقال

ألو"روأياتهبعضفيوجدحاتمأليابنولعل

عبسيالأبيض
بعليه@صحف"

"
عيسى"

"

عمر(.ابنفؤلىنافعبنبكرأوالي

أ(أر/821/رقيلاالمعتوحةبالئودلتجيب،اب،أط/361/)وابي

)الموقيةالتاء(با

"

9/3)اوالحعدللالحرح الصلاخ@اس@قدمهو"9(،4
(393)"القصرهشرخوا)275(،"

والإيصاحاليد"(3)"لتانأط(اأر(،في
"(370)

ظ"
.(70/6)"دمشقريح



والكسالاشضاءالحفشورالتوغ

بمضر.محلةوالموقفالمؤقفي،والزاي-بالحاءحريز-وأبي

كأبيوكئية،اسمضحيرهاولهبكتيةلقبمنالثاث:القشم

دكوانبناللهعبدالزنادوأبيالحسن،أبيطالبأبيبنعلنيتراب

أبيالزحمنعيدبنمحفدالزجالوأبيالزحمن،عيدأبي

الحافمدالآدانوآبىواضح،بنيخيىتميلةوأبيالزحمن،عبد

بكر،أبيإتراهيمبنعمر

الصلاح:ابنقال
اللهعبدمولى"

عمروسل@

العراقي:وقال
"

اللهعدمولىبل
ش

سغد

"اسمهبأدماكولاابنجزموقدقال:

ظليم
وحكاه"

)أوأدي(
(3)

والراءالمفتوحةالحاء(دحريز

القا@وكسرالواووسكودالميمبفتح)الموقمى(

لمصر(

"العاص

سرحأبيبن
حلاف.للا

"ئوصابنقبله
(@)

آحرهاي(لز)رالمكسورةا

محلة)والموقصداءثم

بكنيةئقم@منالتالت.)القسم
()

كالىوكمية.اسمغيرهاوله

كنية((@)الحسن()الىاسماأطال@(ألىلنعلىتراب
ا

بدلكلقمه

"له:قالحيتالبي-@رو

ترابأباقم
"

(8)

عليه.نائماوكاد

الزحمن(.عبدأبيدكوانلناللهعبدالزناد)وأبي

أص(@أ@/522/الزحمنعبدبنمحضدالزجال)وألي

رحالأولادعسرةلهكادلأته"لكتئقبالزحمن(عبد

)واليمحمدأيواصح(بن)يحيىمصغرالفوقيةبصمتميدة()وأبي

جمعبالمد،الآذان(
لهلفلكر(آبيإئراهيمبنعمر)الحافض@أذن

"

الأدنين.كيركانلأنه

.(573)المقدمة!"

@ي
وأخ(أظ(،

@ي
وأح(أظ(،

لي
بهة"أ@(.

لإيصاحوالتمل!ا"
"(370)

لم(.9/5)للسمعالي"@الأ@"

ثيلدلها
أط،

3
1 الحيى"أجم@1

"

السحاريصحيح
"4 4 1،16 2 8،0



أ@
النواويتقريبشرحكيالراو؟ب@ت@

خازموأبيمحقد،أبيمحفدبناللهعبدالحافض@الشتخوأبي

حفص.أبيأحمدبنعمرالعئدوفي

وأبيالوليدأبيجريركابنأكثر،أوكتيتانلهمنالرابع:
القاسم.وأبيالفتحوأبيبكرأبيالفراويومنصورخالد،

زتد،أبيزتدبنكأسامةكنيته،فياختلفمنالخامس:

عبدأبووقيل:محفد،أبووقيل:
لاوخلدئقخارجة،أبووقيل:لله،ا

قبله.كانذيوبعضهميخصون،

الحاءأبفتححيانبنفحضد(بناللهعبدالحافضلال@تنتخوأبيأ

المسددة(التحتيةوالياءالمهملة،
(1)

محقد(.)أبيالأصهاني

العبدوي(حازم)وآبي
(2)

"إلىنسبةالدال،بضم
عبدويه

بن)عمرجد"

حمص(.آبيآحمد

وأبيالوليدابيجرير،كابناكترأوكنيتارلهمن)الزابعالقسم
وأبيالمتحوأبيبكر)آبيالضلاحابنشيحالمراوي(ومنصورخالد.

الكنى.ذولهيقالوكافىالقاسم(

فيهألفوقداسمه،دونكنيته(فياختلفمنالخامس:القسمأ

اللهعبد
س

مؤلفا.الهرويعطاء

أبووقيلمحفد،أبووقيل.زيد،)أبيالح@زيخد(بن)كآسامة

خارجة(.آلووقيلالله،عبد

الظميل.أبووقيل:المثذر،أبوكغببنكالييخصور(لا)وخلائق

الضلاح:ابنعبارةقبله(كاتذيأوبعضهم
"

فيذكرمنبعضوفي
"قبلهدائذيملتحقالأمرنمصنيهومىالقسمهذا

(1)
الخ@ةم@وسقطأط(مر

"أ@(في12)

"لإكمالا"صسطها:@يوراحعالعدولي
1/5)حاشية 3،)2@

وتوصيح
6/1)"المشمه 11).

(577)لألمفدمةا"(3)



والكنىالآشماءالحقشونالتوغ

بضرةكأبياشمه،فيواختلفكنيتهعرفتمنالشادس:

مفتوحة.بجيموقيل:الأصح،علىالمفملةبضغحميلالغفارفي،

بنالزحمنعبدهريرةوأبيالله،وقبوقيل:وفب،جحيفةوأبي

قولا،ثلدثينمنالأصحعلىصخر،

ةئضركالياسمه.لمحيواخئلفكنيته،غرفتمن)الشادسالقسم

البلد.للفطالجفاري(

ممتوحة(لجيموقيلالاصح.)علىمحغراالفهملة(بضم)حميل،

فكرز.

الله(.وفوقيلأ(أظ/461/وقب،جحيفة)وأبي

تلاتي@م@الأصحعلىضخر،ل@الزحمنعبدهريرة)وأبي

فيقولا(
أححدألووصخحهإشحاق،ابنقولوهذاأليه،واسماسمه

فيالحاكم
لكنى"ا"

(1)

فيفعيلراوا
"لتذنبا"

(2)

واخرود

فيالمصحفونقله
والغحفقي@الخاريصالأسماء"تهذب"

ينلأكثروا

فيالحاكمروى
"المستدرك"

أ@/قالإشحاقالنطريقأ،أد/941/من

1 / 2 الحاهليةفياسميكانقال:هريرةأبيع@أصحاي،بعض(26

صخر(ألنشفسعبد
(@)

الرحمنعدالإشلامفيفسميت
()

بروحليفةالكلبيبره@تمامقالهعامر،بنعميراشمهوقيل:

الصلاحاسمقدمة"(1)
"(578)

(2)
وديأز(دي

صالتدلص،واالتهديب،"أط،
لأليالمروعليالوجر""معلقات

1/3)لطود"اك@"الطرالراثعى،الماسم 94)

2/2)"واللعاتالأسماءتهدب"(3) أد(م@سقط(4)(70

6لمدرك،ا"(5) 1 9 71)

(6)@

71/2)دمى"لارلح 34/3)"الكماللهد@و"0(،3 اللاء"أعلامسرو"6(،6

(2/5 (4/202)"لةلإصاار"8(،7



النواويتقري@شرحفيلى4الرابلىت@

بها.مكنىأؤلوهو

1أح/أعلمالدمياطيالشرفوصححهخياط المتأخرين@،/23
بالأ@سا@

اللهعبدةوقيلغم،لنالرحمنعبدوقل:
س

اللهعبدوقل.عائذ،
بن

اللهعبدوقيل:عامر،
سسكينوقيل؟ودمةلنسكينوقيل.عمرو،بن

بنعامروقيل:صخر،سشكي@وقيل.مل،برشكينوقيلهالح،

بريروقيل.عمير،بنعامروقيل:شمس،عد

(4)

أعبدوقيل؟عشرقة،بن

تميم(
()

عنم،عبيدشوقيل.غنم،وقيل.شحس،عدوقيل.@،أر/821/

الحارث.بنسعيدوقيل.عامر،بنعمرووقيل.عنم،ل@عمرووقيل

المريالذينحمالالحافطحكايتهاعلىاقتصرقولاغرودهذه
(6)

اسبي:القط@وقال
"

لنااحتمع
(7)

دي
أسمه

أربعينلحوأبيهواسم
فيترجمتهبالسند@يمذكورةقولا

"

تارلح
"

عساكرابن
(8)

"

وجدتلأليهريرة؟بأليكيتإنماعه.رويبها(مكنيأول)وهو

قيل:هزة.دقلت:هذه؟ماة@قيلكمي،ليفحملتهاوحثية،هرةأولاد
هريرةأبوفأنت

(1)

الأسودألاقلهايكىوكانقيل:

سغدابنوقال
في

"الطحقات"
(12)

أسامةثناعبادة،لنروحأخبرنا
بن

طحقات"

أر(@ي

3 66)

أ@(ثي

أر(لي

ا
تهديب

أ@(من

الإصا،"

"

دتاريح

(114)"حليمة

"،دومة"
أط،ولي

(2)
(395)"المصرهاشرح

"
ررمه

لماموا@ىوالض@"
ثى

/34)"الكمالتهدب"

"
حاشيتهاليوفأرلز"،"أط(و@يلريد"،

عد"

بم
"

هربرةلأيحمتفياليالمصادرولي

(366/34)"الكمال

"

@ي
لسحة

لدير"

"

عدلهم
"

(8)"

(232-225/71)"د@ثقتارلح

6"لمستدركا"(10) 1 9 7،1

(329/4)"الطفات"(12)



والكتىالأشضاءالخفشودلتوع

ابنوقالعامر،لجمهور:اقالموسى.ابيبنبزدةوأبي

صحتمز،احدنخوفيهالمقرئعياشبنبكروأبيالحارث،معين:

كئيته.اسمهأصخهاوقيل:شغبة،آصخهاقيل:قولأ

@اللهرشولمولىكسفينةفيهما،اختلفمنالشابع:القسم

مفرانةوقيلضالح،وقيل:عمير،قيل:

اللهعبدعنزيد،
قالخريرة؟ألاكوكلمفريرهلأليقلتقال.را@ع،لن

فيوصقااللملكادإدا@كمتصغيرة،هريرةليكالت
أصمححت@إداة،

هريرة.ألافكنوني:لها،فلعتأخدتها،

الجمهور.()قالالأشعريفوسى(أبيبنئزدة)وأبي
(11

اسمة

الحارت(معين)النيخىوقال()عامر،

قيلقولا.عشراحدنحوفيهالمقرئ،عياشبنلكر)وألي

شغبة(.ب،أ@/622/أصحها

الضلاح:ابنعارة
صخإدالبر:عدابنقال"

له
لاشضةلهواسم

"رزعةأبوصححهائذيوهوغير،

إدأصحوهدا"الر.عداب@قالكنيته(اسمهأصحها)وقيل:

رويلأئهتعالى،اللهشاء
لكر"أبيعيراسمليماقالأثهعنه

(3)

وصخحه

لمزيا

وقيلرؤلة.وقيلسالموقيلالله.عدوقيل:محمد.أسمه

مطر@.قيل.@.،وقيل:حماد.وقيل:خداش.وقيل:مسلم

)كسميمةمعاوكنيتهاسمهأي:فيهماأاختلفمنالشابع:)القسم

ركيل@،أط/461/صالح.وقيل)عمير،اسمهقيل(:عح@رسولمولى

شئحة،وقيلقي@،وقيلرومان،وقيل:لحراد@وقيل.مهران(
لمخح

(1)
الحوهريقاله"أر(@ي

"

)87،(."المقدمة"لأ3)

(578)"المفد@ة"(2)

33/1)"الكمالتهدب"(4) 30)



لنواوياتغري@سرحفيالراو@)لبت@

البختري.أبووقيل:الزحمن،عبدأبو

المذاهب:أضحاباللهعبدكاباءبالاثنين،لمحرفمنالنامن:

بنوأحمدلشافعي،اإدريسبنومحمدومالك،لتوري،اسقيان

كأبيباشمه،العغمعبهاالثتتهرمنالتاسع:

طهمان،وقيل:بالمهملة،لسبة،ةوقيلساكة،نونبينهاوالموحدةالمعحمة

آيص،وقيل:سليمان،وقيلكيساد،وقيلذكوان،وقيل:مروأن،وقيل

معقبوقيل:مرقنةوقيل:مملح،وقيلرباح،وقيلأحمر،وقيل:

عيسى.وقيل:عب@،وقيل

حكاهاقولا،وعشرونأثنادفهذه
فيالإسلامشيخ

"الإمابة"
(3)

إلا

الثاني.القول

البختري(.آلووقيل:الزحمن،عبدآبووكنيتهأ

منهماوا@لفي@دفولمبالاتنين(عر@من)التامن:القسم

)كآباء
(@)

لنومحفدومالك،التوري،سفيانالمدا@:آضحاباللهعبد

وغبرهمثابتلنالنغمانحنيفةوكأبيحنبل(بنوأحمدال@ت@افعي،إدريس

ممن

وأبوالله،عبد(@أد/941/بكرألوالأزبعة.الخلفاءالضحابة:

علي.الحسنوأبوعثمان،عمرووأ@عمر،حعص

كأليلاسمه،العلم)معبكنيتهأي.بها(اشتهرمنالتاسع:)الفسم

"أر(ير
"أ@أ:وليمرلة!،

"،رثحه
حاش@قها.فيوذكر"،مرقة"أط،.وير

إ
مر

"،قة
أخ(.وفي

"
مرقبة،

مص!،"أ@(وفيأر(،@يغيرمقروءة
حاشتها:فيوذكرمعت،،"أط(.وثي

"
"،صع@لسحهولى

أح،.وثى
"سعت"

(4)(58/2)"الإصاله"
."كا@"أ@(@ي



والكنىالآشقاءالخفشود.لتوع

الله.عائذالخؤلاتيإذريس

أ-إ---

/51إشحاقوكأليالله(عبدس1)لالمعحمةلله(اعائدالخولانيإدريس

1 / 2 مسلم.الضحىوأبيعمرو،المتسيعي2،7

1لمأح/تال / الصلاح.الن1،2
يمرمليح،تأليفنيهالرعدولابر"

منهمالصحابةلعد
"

(1)

(579)"المقدمة"(1)



رت@
لنواوياتمري@شرحكىالراوفىص

ير:
@

والخمشونالحاديالنوع

بالاسماءالمعروفينحنىمعرفة

منمحفدبأبييكنىفممنالأشماء،علىيبؤبأنشأنهمن

عؤف،بنالزحمنوعبدطتحة،عنهم.تعالىاللهرضيالضحابة

قتس،بنوثابتعلي،بنوالحسن

لالأسماء(.لمعروفيناكنىمعرفةوالخقشورلحادياالتوعأ

الصلاح:اسلظ
قله،الذيالوعصدوحهم@وهذا"

آحروجهوص

قسمايحعلأديصلح
دلك،أقساممن

أقسام@سماصكولهحيثمن
حاد"ابرليهوأل@الكى،أ(أر/921/أصحاب

(1)

الهى.

حماعةابنضالثايالاصطلاحوعلى
في

"

الرويالمهل
أقسامهفعذ"

عشرة
(2)

النوعينحمعواالكىليصئفوااتذينلأن"قال:العراقيوتعه
@ا"

علىيبوبأنشأنه)منالضلاح.كاسالمصفقالالأولوعلى

يينتمالآسماء(
ذلكلحلا@كاها

عنهم.تعالىاللهرضيالضحابةمنمحمدلابييكنى)فممن

لنوتابتعلي،بنوالحسنعوف،بنالزحمن)وعبداللهعيدسطلحة(

جزمفبماالشماس،بنقيس(
متدهالنله

البرعبدالنورجحه

"(2)(580)"المقدمة"(1)

1)611،الروى"المهل 17)

(3)"

(393)االتمصحرةشرح

الندا1(4)
المساح

"(2/6 لإلمحصاحواالسقححدو"7(،0
"(374)

2/1)"الاستجا@"(5) 92)



يالاشقاءالقغزوكي@كمىفغركةوالخضشودالحاديالتوع
أ"--)-

وابنتجغفر،بناللهوعبدقتس،بنوالألثئعتعخرة،بنوكغب

وصحيرهم.بخينة،بنواعمرو،

والمريحتادابنورتجحهالرحمن،عدألوكنيتهوقيل.

منهوهدأ@على
السالقالخامرالق@مأمنلة

أليسجعمر(بناللهوعبدقيس.بنوالأشعتعخرة،بن)وكع@

العراقي:
"

في
ولدلكحعمر،ألوكيتهأدالمعروففإنظر،هدا

فيالبخاريكناه
"

إشحاقوالنالزديراسعنوحكاه"،التاريح
(2)

1أ@/ أ(/65

حاتمأبياسوت@عه
(3)

ح@ادوالنوالسائي،
(@)

والظبرالي
()

واسمنده،واس

عبدالر

ديوقعبمااعترالقحلاحالنوكأنقال:
الجمحر@@يللتساثيالكى""

اللهعبدمحمدأبو"
قالالملكعدالوليدسأنلإسنادهروىثمجعفر"بن

اللهلعبد
محمدألاياجعفر.لن

مع
أعادهأته

ألا@دكرهالجم،حر@@ي
حععر

افدىإد(@ه/1/722يىأ@مناللهلعبدأعرفالزليروابرقال:
ئي

أولالالمدكورأراد
(7)

عرهلهأرادد@الطاهر،وهوطال@،ألىابن
لا@

محالمة
(8)

"

)اصاللهعد)طالعاصب@عمرو()بناللهعد)و(
(10)

بحينة

وغيرهم(

الكمانهدبو"لم(،3/3)د"بلاس"النقات"(1)

(2)1

(31(7/5)الكمير"ال@اريح

لم/3)"النما@1(4)
2 07)(5)

(7)(265/1)الا@تيعا@!"(6)

وأت(أ@(،أدأ،،كأ(8)
(9)"صمه@حا"

(10)
لي

1أدأ،
5

"وأر(@(،

أي
"

(369/4)"ل

"

والعديلالحرح
"(5/21)

لي
الطحري"أأ@

"

لي
أولاد""أدأ

لإيصاحواالقيد1
"(373)



اتقري@شرحفي@الرا،البن@
لنواوي

بنوعمرويفة،وحذوسئمان،لحسين،والزبير،الله:اعبدوبأبي

وضحيرهم.لعاص،ا

العؤامبن)الزلير(الضحابة:صالله(عبد)بألييكنىمفن)و(
بنيفة()وحذلفارسيا)وستمان(عليلنلحسين()وا

بن)وعمرودليماا

وضحيره@ا(لعاص،ا

الصلاح.أبرم@هموعد
حزمبنعمارة"

"

العراقي:قال
"كنيةلهذكرأحداأرفلملطر،وفيه"

و.
."حنيفلنعثمار"

"قال.

ديوتبع
ولمعمرو،أبوكنجتهأنوالمشهورحبان،اسذلك

عيرها"المزييدكر

و:
."شغبةدنالمغيرة"

"قال:

أنوالمشهورحاتم،أبيوابنحبافىوأبنالبخاريذلكفيوتبع

كداعيسى،أبوكيته
1أد/أحمدوأبوالائيبهحرم الحاكم0/(،5

"

و:
."المزليينعامر،بنوعمرويسارشمغقل"

قال
"

قالوبهعلي،ألومعقل.كنيةآنفالمشهورنظر،وفيهما"

والبخاري،منده،وأبنوالعخلي،وخليفة،المديني،اسأنعليالحمهور،

فيأحدالعلمولاالعجلي:رادوالثسائي،حتاد،وابنحاتم،أبيوأبن
"كيرهعليأبايكىالصحابة

العرأقي:قال
كمابذلك،يكنيانعليبنوطثقعاصمبنقي@بلى،"

النسائي.بهجزم

"المقدمة"

واالتقييد"

)"الكمال

واالنمد"

.(375)لإيصاح،واالتم@د"(2)(581)

لإيصاح
ويه.(376)"

"

"كيةلهالتهذبليالمرىيدكرولم

ولي
تهذب@

19/3 عمرو"أبو"كية.أن(58

لإيضاح
لايصاحوالق@مدا"(5)(376)"

"،673(3 77).



لالاسماءالضعزردسكمىمغركةلحض@نور.والحادىاالنوغ

بنوزئدجبل،بنومعادمشعود،ابنةالزحمنعبدوبأبي

بعضهموفيوغيرهم،سقيان،أبيبنوممعاويةعمر،وابنالخطاب،

خلاف.

(@أح/421/عامربرعمرووأماقال:
لمي

لقطاثنادالقحا،

احدهؤدة،ل@رسعةاب@أحدهما:
مرس@ا،لي@صعصعة،عامرسنحي

الله.عدألايكىولا

بنمالكاب@والثاني:
أحدالمارني،خساء

ي@النحار،لنمازنلني

@ليم@الضوا@،وهوغميرا،إشحاقاسوسماهمده،ابنذكرهداود،ابا

الله.عبدأبايكىولامارلي،بلمزني،ولابعمرو،

لنعحروهوثما@قلم،سئقالصلاحالندكرهماانوالظاهر:قال:

الفزني(1عوف
(1)

"بدلكيكنى@إته

ممى)و(
منالزحمن(عبد)بأبييكىأ،ه/1/822

اللهعدالضخالة

كيتهوقيل.عمر،أحوالخفا@(بنوزبجبل،لنومعادمسعود،)ابن

الله(عبد)و(أاللهعبدأبو
(3)

(@ار/921/عمر،)ابن(@أ@/561/

وغيرهم(.سفيانأبيلنومعاوية

فيالمذكورينأي:بعضهم()وفي
ليتقذمكما)خلا@(الثوعهدا

الخطابلنوزيدالعاص،لنوعمروقي@،بنئالت

العراقيقال
الحامسالقسمفييذكزواأندهؤلاءواللائق"

"
(@)

وفيكلها،السحفيكدا
والإيصاحالمييد"

"

3 (3/9)"وللإصااو"1(،6

(3)(377-376)لإبضاح!واالمل!"

لإبصاحواال@فل!@
"(378)

لمديا"
لطروا"

وأر(أد،،مىسقط



اتقري@شرحفيالراو؟@لصل@
لنواوي

@

والخمسونالتانيالنوع

ئقابلأا

ذكرمنفيخعلآسامي،يطنهاقذيعرفهالاومنكتيرة،وهي

جماعة.فيهوأنفشخصين،اخرفيوبلقبهمؤضع،فيباشمه

فيجوز،لاومايجوز،لاالملقبكرههوما

لألقاب(.الخفسون:والتانيالتوع)ا

معهم،ئدكرومنالمحدثي@ألقالصمعرفةأي:
الصلاحأسدكرهكما

باسمهذكرمنفيجعلاسامي،يطنهاقديعرفهالاومنكتيرة،)وهي

كماشخصين(آخرفيوبلقبهموصع،في
لحماعةذلكوقع

أكالرص
الحماظ،

اللهعدلينفرقواالمديني،اب@محهم
سهيل،أخيصالح،أيس

أحلاالله،لعسدلقبعادتما@اثي@،@حعلوهماصالح،أليعادسوي@ن
الأئمةباتفاقله،

الحفاظ،منجماعة(فيه)وأنف
الفضلوأبوالثرازي،بكرأبوم@هم

لإسلاماشيحواخرهمالحؤزي،سالمرحوأبوالذلاع،الوليدوأبوالعلكي،
وأجمعها.وأخصرهاأحسنهاوتأليفهحجر،بنالفضلألو

لهالملق@(كرهه)وما
لا()ومابهالئغري@يجوز(الاالألقابم@

دهي@لتعرا)فيجور(ههيكر

كذا
كذلك،ولي@العراقي،وتحعهماالصلاح،لاستبعاهناالمصح@بهجزم

فقد
المصثفحزم

"لروضةا"@كتبهسائر@ي
مسلمشرحو"

"
بجوارهلأذكار"او"

@يالصوا@علىمقوقدعيه،قاصدعيرللضرورة،
ليطهرثتملفحدث،اادا@

يكرهمادوديكرهلابمافيجوزالتلقيب،أصلعلىهاماحمل

(1)"

الداو"9(،6/7،87)"والنعديلالحرحو"3(،5/8)الكبر"الناريح
المباح

"(2/
6 (396)"المسصرهشرحوا6(،1



الأنقا@والخفشودالتانيالتوغ

بناللهعبدمكة،طريقفيضلالضمال،معاويةمنه:نبذوهذه

جشمه.فيضعيفاكانالضمعيف،محفد

العرامة،منبعيداكانعارم،التغمانابوالفقطبنمحقد

وهي
لقساد،ا

الحاكم.قال
"لطةالضديقلكرأليلفالإسلامفيلفوأول"

(1)

وهو
عتيق"

وحههلعتاقةلهلقص@،ه/1/822"
لأتهوديل:حنهأي"

الار.منتعالىاللهعبق

@،أد/051/قي،وهوسه،الئلفبلس@يعر@لامامحهاالألقا@ثثم

ماومنها
مميدتألي@سعيد@يهسالحيولحديعر@،

لوعم@أيمنه(نبد)وهده
ترتيصعيرعلىالألقا@

لهدئف@مكه(طريىكىضل)الصال،الكريمعبدش)معاوية(

(@)

عظيفا.رحلأوكان

حديئه.لا@يجستمه(فيصعيماكادالضنعيف،محفدبنالله)عبد

وقيل:
خادالرقاله"وصئطهإتقالهلثذةلأضداد،ابابم@بهلقب"

سعيد:سالديعدقالالأؤلوعلى
لقادلرمهماحليلاد،رخلاد"

."والضعيصالضالقميحان.

لصلاح.ااب@قال
الدوسىلتعماد(اأبول@صلابن)محقدوهووثاك"

الغرامة،من)بعيداصالخاعبذاكان()عارم،
(@"

المساد(وهيأ(أط/661/

ع@يرويالقوي،يريدسيونسالحسنأ(أح/521/أبودلكولظير

القوي"لهوقيلضسيف،وهوالتالعين،
لعبادته"

لنن@و@
كذا@الأتاع،صغارم@الضدوق،محفد

الكدو@،لهقيلثقة،حلأحمدسعصر@يالكدوبوئون@

لحمطه
@

تقاله

(210)"الحديثعلوممعر@ة"(1)

8/3)النما@،"(3) 62)

(2)"

والتعديلالحرح
"(8/3 81)

(584)"المقدمة"(4)



النواويتقريصشرحفىالراودريبت@

ئنمحمدأؤلهمجغفر،بنمحفدمنهمكلجماعةلقبغتدر،

أبوعنهوالثالثحاتم،أبيعقيزويوالتانيشخبة،صاحبجغفر

به.لقبواواخرونالجمحي،خليفةأبيعنوالزابعنعيم،

بنمحمداولهمجعفربنفحمدمنهمكلجماعة،)ضحتدرلقب

فحذثالححكرة،جريحالنقدملتمغبة()صاح@لكرأبوالبضريجعمر(

محفدوأكثرعليه،@أمحروهالضري،الحسنعنبحديث
الثحغبمنجعمرب@

غئدر"يااشكت"له:فقالعليه،
(1)

الضلاح:أبنقال
عندزا"المشعب:يسفونالححازوأهل"

حاتم(آبيصحن)يرويطبرستانلزيلالرازيالحسشأبو)والتاني(

زيلزاا

الحسش،جدهالوزاق،الجؤألالحا@طالجغداديلكرألو)والتالت(

الحرألي،عروبةوأباالطحاوي،حعمروأباالمغمريعليبنالحسنسمع
1أز/ 2أ@/حدثأ،/30 واب@والحاكم،لأضبهاني،انعيم(آبو)عنهأ(/29

سنةماتالسلمي،الرحمنعبدوأبوجميع،
ثمائة.و*سبعين

أجذه(البغداديالطي@أبولزابع()وا
(4)

حوال،محدثصوفيدران،

الدارقظني،وعنهالمؤصلي،يغلىوأبيالجمحي(يمةخدآبي)عنروى
وثلائمائه.وخمسي@تسعتوفى@سة

جعفر.بربمحمدليسمفربه(لقبوا)وآخرون

قلت:
محمدواسمهبهلقبمفن@ي

بكرأبواثمان:جعمرلن

القاصي
(5)

أبيعنيرويالبغدادي،
(6)

مسرةشاكر
(7)

بكروأبوالله،عبدبن

(1)"

الحامع
(3)

@ي41(ر(،
تكررت(4)

(5)
أر(،@ي

(7)
أر(.@ي

5)485،"المفدمة"(2)(1224)"راوياقلأض 8

"أط(

فيالسمعانيقالالصوا@،هووالمثحت"العمري
/5)لأدسا@!ا"

لأنهالسةلهدهالنتهرإلما"
معمر"حدبتحمععي

ال@حلقيةسوسقطتأد(لي
أ@(،

"

وأح(
"

المامي
"(6)

"أ@(:ثي
"اس



الانقا@والحضشودالتاليالتوغ

والتوري،مالكعنموسىبنعيسىبخاريان:اثتانضحئجاز:

تاريخها.صاحبوالثاني

البخاري،عنهحقضله،لشذةالزحيمعبدبنمحفدصاعقة

لنالحسنومنهصاعدابنسمعالنخار،العثاسبنجعمرلنفحقد
محفد

كسةالفحزمفيماتالخلآل،
الح@دكرهماوثلاثمائة،وسبعينتسع

الحلئحي(1الحرحاليأدمأحمدسدلك:اسمهولي@بهلقبومض
(@)

وغيره.المدييأب@صيروي

ابروقالالثيراري،دكرهالحسين،أبوالحراليالمهلبومحمدس

عدي:
"يكد@كان"

لقيهحالظالهروي،مزداسالثضرسبنبشربنيوس@ب@وفحفد

الخطي@ووثقهالظراي،عهروىالفرادي،الربيعسمعشافعي،
ا

و@ات

صوثلاثمائة،ثلاثسنةرمضادلي
سنةمائة

أد/أحمدأ@التيميموسى(لنعيسىبخاريار:اتئار)ضحنجارة

1 / 1،5

@روى
الضلاحاب@قالوالموري(مالك)عن

لخمرةبهئفب"

-

ا

)صاحبالحافطأحمد(@أط/661/بنمحفدأدلهعبدألو)والتاني(

وأرلعمائةعرةثتيسنةماتبحارىأي:تاريحها(

يحى،أ@الحا@طالزحيم(عبدلنمحمد)صاعمة:
)لشدةلهلف

لبخاري(ا)عنهروىته،ومدأكراحمضله(

(1)"

تارلح
2/5)لعداد" 30.5 4،05 41)

(2)
دي

"أد(

وديالحيمي!،
"ه(1

وأح،أط،،م@ومقط"،الحيحي

7/5)الكامل(3) كاد@صعولثطها(57
"الحدلت

ائاريح(4)
4/6)لحداد" (585)"لمقدمةا"(5)(41



النواويتقريبشرحفيالراولىللالىلب

غشانأبووالجيم،بالزايزنيج"،لتاريخاصاحب،خليفةلقفشبالب

سنيدالأضمبهاني،الرحمنعبدرشتهمشلم،شئخعفروبنمحفد

أبوقتصربشتار،بنمحمدبئدارداود،بنالحسينتفسيرولهلقب

القاسم.بنهاشمالنضر

الثميخوحةأ1صدللمطشباب(أ
(1)

العضفريخليمة(القبحياطاس

حب)صا
1لتاريخا" 2أ@/1 29/@)

عمرو(بنمحفدضحشان)ألومصعراوالنودلجيم(وابالزايزنتج،أ

ممملم(أشيخالرارب

بنالزحمن()صحيدالثؤقيةوفتحالصفملةوسكودلالضم)رشمه(

عمرنى(لأصبها)ا

داود(بن)الحسينهومسد،تفسير(وله)لقب،مصعر)سنند(

الشيخينشيخالضريلشار(بنمحقد
(2)

والاس.

القملاح.ابنقال
بدأركانلأنهبهدالق@الثلكي:ابنقال"

"الحديث
(3)

أي

حجراسالحالطودكر
أبوممهم:جماعة،(@أح/521/أيضابهلق@أنه

الحسينوأبوالاجريبكرأليشيحالبضلانيإسماعيلمحمدسبكر
حامد

بن
بثاربرإشحاقع@روىحماد،

(4)

والحسيىوغيره.
()

ب@

ليعديابنوعهالترمدي،عيسىأيعرروىبدار،يوسف
"

"الكامل

بنأحمدشيخالمعروف،القاسم(بنهاشمالنضرأبو)قئصر

وغيرهحل
(7)

(1)
@ي

"اليوحة"ر@(أدأ،

عهروياوقدوملم،الحارىأى(2)

صحيحيهما@ي

(4)(586)"المقد@ة"(3)
وأح(.أط،،أر(،@ي

يسار"."

(5)
أح(@ي

(1/72)"الكامل"(6)"الحس@"

(7)"

8/2)لكر"االاريح 9/1)"والتعدللالحرحو"5(،3 9/2)"النثاتو"5(،0 43)



الآققاوووالخضشودالناليالتوع

لخفاباوأبومتقذم،عفرانبنأحمدنخويون:الأخفشق

كتابعنهيروىاتذيمشعدةبنوسعيدسيبويه،فيالمذكور

والمبزد.ثغلبصاحبسليمانبنوعلئئسيبويه،

خرحتكماأيصا،روايةولهم)تحويو@(جماعةلهلفب)الأخصس(

فيذلك
."النحاةطبقات"

ريدعنوف@متقدم(السحويأالضرييمفرار(لن)أحمدأؤلهم.

غريب"ولهوعيره،الحبا@
(1)

لموطأ"ا
(2)

دحتاالنودكره
ير

"لماتا"
(3)

وماثتي@.الخمسينقبلومات

)سيبويه(ك@ا@في(المدكورالخطاب)أبوالأكبرالثاني:)و(
(@)

أحدالمحيد،عدالحميدسعدشيحه،وهو@،أر/031/
لرعمروأيعر

ثقةورخبيت،كلتحتالنعرمى@ترأؤلوهوالعلاء،

ئتماللحى،الحسىألومشعدة(بن)سعيدالأوسطالئالث:)و(

عرروىحه،صاوهوسيبويه(كتا@)عنهلصملايزؤى(ينذ)االبصري

"ولهالسحستالى،حاتمألووعهوالكلحي،والئخعيعروةل@هثام

معالي

"القرآن
وعيره،

وعريرإحدىوقيلعثرة.حمسوقيل.عثر،لسةمات

ديأطلتىحيثالمرادهوومائتين،أ@/032/1،
النحو.كت@

الحس@ألوالمصللنسليمان(بن)عليالأصعرالرابع:)و(

وثلاثمائةعرةحم@سنةشعبادفيماتوالمبزد(تعلب)صاحب

وفي
أط/شافعيالموصلي،محقدأحمدسوهوخاص:أخمثىالتحاة

1 / 1 جئي.اسعليهقرأالإسمراييني،حامدأبيأيامفي6،7

@ي(1)
عراث"أأط

"

الوعاةلعية"(2)
"(1/3 (2/35)المؤلمى"معحمو"1(،5

ويه(8/34)"النقات"(3)
"

ريدسعهروى
والطرالصوا@،هووالمنت"الحا@

"

تاريحوا5(،2/6)"والعديلالحرح
5/5)@داد" 1/3)"الوعاةلعيةو"6(،4 51)

الكنحرالمواصعم@وعرها(1/1،62،640)الكحا@،"(4)



النواويتقربشرحفي4؟الرارببن@

الحافف@محفد،بنصالحجزرة،إئراهيم،بنمحمدمرنجع!

محقد،بنالحسينبالتئوين،العخل،عبيذ

حلفوهووسادس@
الستشبعدماتالقاسم،أبوالبلنسيعمربن

ئة.ربعماوأ

أدثهوهوءسدوسابع.
ب@

الاضمعي.عنروىمحمد،ألوالمغداديمحمد
ب@العزيزعبدوهووثامن:

ابنعهروىالأصبغ،أبوالأندلسيأحمد

بنعليوهو
الحسنأبوالشاعر،المغربيمحمد

(11

الريف

1أد/وأربعماثة.وخمسينئنتينسنةحياكانالإدريسي، 51/،@

الحسى.أبوالفاطميرجاءشإسماعيلبنعليوهووعاشر:

ابنعلىقرأالقارئ،شريكبنموسىبنهارونوهوعثر؟وحادي

ئنتينسنةوقيل:إحدى،سنةوماتالع@الي،م@هرأبيصوحدثذكوان،

ومائتين.وتسعيى

ليهؤلاءتراجمبسطتوقد
"النحاةطسقات"

(2)

البغدادي.الحافظإتراهيم(بن)محفدالمشددةالباءبفتح)مرنجع(
البغداديمحفد(بن)صالحوالراءوالزايالجيمبفتح)جزرة(

حملةفيعليهسمعبغدادررارةبنعمروقدملمالأتهبها،لقب)الحافضد(

له.فقيلالخلق،
حدبيعنيالجزرة،حديثمنفقال:سمعت؟أينمن

اللهعبد
لصخفها"لخرزةيرقيكانأئه"بئرش

بن)الحسينبالإضافة،لاالعخلورفعبالتنوين(العجل،)غبيذ

الحا@ط.البغداديحاتمبنمحفد(

"أر(لي

الحسير".
1/13،53)االوعاةلعية" 8،95 55.5 2/6،27،49،84)و(90 9،11 6،7

2"،23 20)

"
.(13/38)لعداد"لارحو"2(،13)"الحدلتعلوممعرله



الآتخا@والخضمنودالتاليالتوغ

بنالحسنبنعليرهوعلذن،هوغمه،ماصالح،بنمحقدكئلجة،

المشهور،سجادةغفه،ماعلذنفيقال:بتنهما،ويخمعالضمد،عبد

آحمد.بنالحسينوسخادة،حماد،بنالحسين

وضحيره،..................عثمانبناللهعبدعئدان،

)كئلجة
(1)

أحمد.اسمهويقالالحا@ط،الغداديصالحأبنمحفد

أيضا(@/23"أ@/كيلحةويلقب
(3)

أحمدطالبأبو
الغدادي،نصربر

ححر@ياشالحالظذكرهالدأرقظني،شيحأح/621/1(
ألقاله"

دنعليوهرغللىن.هوالغئمألثعلالنفيسلفظضصفه()ما

الحسن(1
(3)

)لينهما(@يهويجمع(البعداديأالحالطالضمد(عبدبن

غفه(ماعلذن)فيقالاللقبينأي.

مرحماد(لن)الخسينالتق@لهداهور()الم@ت@بالمتح)سجادة(

عدياسشيحاحمد(س)الحسينأيضا)سجادة(يلقب)و(وكيعأصحاب

سهلف@المنارك،اسصا@المروزي،عتمان(لناللهعبد)عبدان،

ألوو@ةالله،عداسمهلأنطاهر،أشعنالضلاحابنلقلهفيما

العبدانفيهمافاجتمعالرحمن،عبد

الضلاح:اسقال
لاوهذا"

دلكبليصح،
للأسماء،العامةتغييرمى

عليئ:قالوا@يكما
وفيعلأد""

السلمي.يوسفبنأحمد
حفداد""

أر/و@ي

1 وفاد"الواسطيبقيةبنو@أ،/31

منهم:عبدان،لقبأيضا)وضحيره(
اللهعد

ط/موسى@أحمدسش

أعلامسبرو"5(،53/4)"الكمالتهدبو""33(،/3)"دمنقنارسحبر@نرحمة(1)
(524/12)اللاء"

(2)
س

سقطها
دي

وعيره(عحار"قولهحتىأ@(دسحة

(3)
والصوا@الخى"،السحإحميعلي

الحس@"
الطر"

د(،88)"المقدمة"

(181)"الحنحتالاعتو")021(،الروى"المهلو"

(589)"لمفدمةا"(5)(589)"لمقدمةا"(4)



اتقري@شرحكي3الراورلبل@
لنواوي

ومطين.نهمشكدا

1 اللهوعبدالأهواري،العسكري@،/67
العسكري،يزيدبنمحمدش

اللهوعد
بىيوس@بن

اللهوعبدال@لميخالد
بن

القزقسانيحالد
(2)

أبو
اللهوعبدالبجلي،عثمان

ب@عدارب@
محمد

الفضلأبوعدان،ل@

اللهوعدالهمداني،
اللهوعبدالحروزي،عيسىمحمدسلن

لنيزيدبر

الدقيقييعقو@

الكاف.وفتحال@عجمةوسكودالميمبضم)مشكدانه(

الصلاح.ابنقال
لفوعاؤه.أوالحسك،حةبالفارسيةومصاه"

اللهعبد
محمدبنعمرش

"أسانلن
(3)

الرحمنعبدأبيالأمويالقرشي

الحضرمي.حعفرأليلق@ايىء،بفتح)ومطين(
الضلاح.اب@قال

بهفلقبادكيى،سالفصللدلكحاطهما"

(4)

"ويتطيبيلبسحاءهإذأكادلأله"الأول:ديغيرهراد
()

الثاني:وفي
أبوله@قالطهره،@يطئنودالماء،الصمياد@يمعيلعبصغيروهوكارلأله"

العلم؟لاتحضرمحلسلمياضطح@،لعيم
ا"

الأسلمى""أط(@ي

"أد(و@ىأر(ص

أح(و@يالى"،المر@"أط،و@يالعردسالى"،
العر@سا@،"

4/4)"لألا@ا"طروا 76)

(589)لمقدمة،ا"(4)(589)"لمقدمةا"
"

(1225)"اراويلأحلاقالحاحو")212(،"الحديتعلومممر@ة
"

2)212،"الحدبتعلوم@ر@ة (1229)"الراويلأءقالحاءو"3(،1



والضختلصالفوتلثوالخفسورالتالتلنوع

@

والخمسودالثالثالنوع

والمختلفالمؤتلف

الحدي@،أهلسيمالاالعنم،بأهلجفلهيقبحجليل،فنهو

النفضد،دونالخصذفييتفقماوهوخطؤه،يكتريعرفهلمومن

ابنوأتفهماكولا،لابن"الإكمال"وأكملهاأحسنهامصنفاتوفيه

نفطة.

مروالفحتلف(المؤتلفوالخضسورالتالتالتوع1
الأسحاء

1أد/لأنسابواوالألقاب ولحوهاأ،/52

وصالحديت،اهلسيمالاالعلم،لأهلجهلهيقبحجليل،فق)هو

سنويفتصحخطؤه(يكتريعرفهلم
أهله

ما)وهو
(1)

لحماعةفصنمات(وفيهاسمص@،دونالخمذفييتمق

من
الذارفظى،شيحهئمسعيد،سالعنيعدفيهصثفم@وأولالحقا@،

اسقالماكولا(لالن"الإكمالوأكملها)أحسنهاولك@الاس،وتلاهما

الصلاح:
"فيهإغوازعلى"

(2)

تتممميد،بديلنقطة()النبكرأبوالحا@ط)وآتمه(المصف:قال

مصورسوالحا@طالضالولي،اسالديرحمالالحا@ظلقطةابىعلىدتل

الدينعلاءالحافطعليهماذيلثمسليم،
(3)

@يهوحمعكير،بديلمغلطاي

لأحح@"المسةمته"سقاهمجلذاالذهبياللهعبدأبوالحافط
@ي

اسالمصلألوالإشلامشسحمحاءالقلم،ضسطعلىواعتمدالاختصار،

ححر،
"@ألف

لالحرو@،وصحطهوحرره،@ضقحه"المشتحهبتحريرال@نتمهتبصير

السحلقيةوثيأط(مى(1)
مما،"

(3)
أح(لي

اس"
"



@ئج
اتقري@شرحكىالرأو@ريبل@

لنواوي

قشمان:ضبمدوماأكثره،فيضابطلامتتشزوهو

والدخمسة:إلامشذدكلهكسلذم،العموم،علىأحدهما:

الضحيحالبخاري،شئخسلدمبنومحفدسلام،بناللهعبد

د،مشذوقيل:تخفيفه،

فاتهماواستدرك
محثدفي

وأتمها.النوعهذاكتأجلوهوصخم،

هداأي)وهو(
يصبطنمادأكتره(فيضابح@لا)منتشرالوع

)قسمان(.مهضبصد()وماتثصيلاسالحمط

كلهسلدما"@)بكتاباختصاصغيرمنالعموم(على)أحدهما:

الإسرأئيلي@،أح/621/سلدم(بنلنهعبدوالدخمسة.الأمشذد

الضحيحالبخاري،شيحالبيكثديأالفرحبنسلدم(بن

الحطي@يحكولمعنه،زويكماتخميمه(
(1)

ماكولاأ،أط/861/وابر
(2)

لذاوا
رقطني

(3)

روعنجا

(4)

غيره(
()

2أ@/ حكاهد()مشذهو)وقيل(:@،/31

"صاحب

المطالع
"

(6)

وجزم
الججانيعليوأبوحاتمأبيأب@له

الضلاخ@:ابنقال
"أثبتوالأؤل"

(9)

العراقي:قال
بنمحضديسمىآخربشخصعليهالتس@شددم@وكأن"

لالتتديد"@إثهالضغير،ال@يكتديالسكىلنسلأم
(10)

"

(405)"لإكمالا"(2)(127)"المتشالهتلحجص
3/1)رقطميللدا"لمحتلصوالمؤتل@ا" 1 93).

@يعراه
1/4)"الأ@سا@" ثيعحارإلى(34

"

لخارى"تاريح
ها

أ@(سالقاسالممنمارإيىالسقطينتهى

حرياسالحا@طعهحكاه
"

(71/1)"الاري@تح
"

"(8)(278/7)"والئعديلالحرح
2/2)"المهملتفييد 91)

ا(10)(591)"المقدمة"

(399)"واقذكرةلتبصرةاشرح



والفختلصالمؤتلصوالحضشودالثالتالنوغ

سلدمة.القبراني:وسضاهتاهض،بنمحضدبنوسلام

قالالمغتزلي،الجبائىسلامبنالوفابعبدبنمحضدوجد

بناللهعبدوالدإلآمخقفسلامالعربكلامفيليسالمبزد:

بنمسل@اخرون.وزادقال:الحقيق،آبيبنوسلدمالضحابي،سلام

تشتديده.لمغروفواالجاهلية،فيخفازمشكم

)وسمادالمقدسيناهض(بنمحمدبن)وسلام

هاءيادةفي("مةسلدا

الخبانيشلدملنالوها@عبدلنب(أر/131/محفد)وجذ
(@)

فيالمبزد(قالالمعتزلي،
فحمصسلامالعربكلدملمحي)ليسكامله"

الخقيق(ابيلنوسلدمالضحابياسلاملناللهعبدوالدإلآ

خكى@يماالميملتثليثمشكم(بنسلامآخروداوراد)قال

تشديده(لمعرو@والجاهليه،ا)فيكان)خفار(
ا

الإسلامسيخقال
"

يمدحه.حر@سقيادسأبيقولالتحثي@ويؤيد

طمأعلىفدامةكميتافروانيسقاني
متكيمسسلائممي

)د(

العراقي:قال
"

اللهعدأحتالنسلامأيصا.وبقي
صحايللام،لر

دكرةالنظي،اسعنروىالئيدي،سلامحعمرسلنوسعددتحون،ابرعذه

سلاملنموسىمحمدسسإشحاقشيعقو@بنومحمدنقطةابن

بنزاهرعنروىالئسفي،
أحوسلام،شسلمةوأماالذهيدكرهأحمد،

اللهعد
دكر"أباهمالأنرابغا،يعدفلاسلام،لن

(7)

(1)"

8/1)الكمير"المعجم 45)

(2)
@ي

وأح(أ@(،
"

و@يالحياي!،
"أط(

الححاي
"

(592)"المقدمة"(4)الصلاح.اسأى(3)

(5)"
7)2/307،"المت@هت@صير (258/3)"الأكمالتكملة"(6)(04

لإلمحصاحواالمثميدو"4(،00)"والتدكرةالسصرهشرح)7(ا
"،183(3 82)



اتقري@شرحفي@الرا،البل@
لنواوي

الضحابي،عمارةبنابيإلاالعينبكشرفيه@اليسعمارة،

جماعةوفيهمبالضغ،جمهوره@اعداهومنضمه،منومنهم

الميم.وتشئديدبالفتح

وغيرهم.شمسعبدفيوبالضغخزاعة،فيبالمتحكريز.

ممنالضحالي(صحمارةبنأليإلأالعينبكسرفيهمليسعمارة،أ

دأودأبيعدحديهللقلتير،صتى
(1)

والحاكم
(2)

ضقه(منأومنهم
(3)

"ة@يهقالصومهم

ألووقال"عادةالن

حاتم
"أليأبوصواله"

()

عداه)ومن
علىالمصئفم@ريادةالحمهوردكربالضم(جمهورهم

الصلاحاب@
1أد/" لأله@،/52

المصخفزاده@اعليهداغترضالصمعمم

قولهأيضا@ي

الرجال:@صالميم(وتشديدبالفتحأأأ@/232/جماعة)وفيهم

اللهعدأجدادوأحدولحاث.اللهوعديريدوالدثعلحة،أجدادأحدعمارة،
لن

أدلهعبدوحدالبلوي.رياد
وكيرهمالقفقامب@مذركبن

وص
سلايعبتوعضارةالحمصية.الوقا@عدلحتعفارةالئساء

وعيرهما.الحمحي،عمر

)فيمصعرأوبالضغ(خزاعة،)فيمكراالراءوكسربالمتح()كريز.
محفدعرالحيايحكاهلماخلا@اوغيرهم(شمسعبد

منوضاحبر

بهمتحصيصه

الضالأحاسقال
بن(@أط/861/سأيوبالممتوح@يي@تدركولا"

(1)"

1داود"أيص 1 5 8 1

عدكاس(3)

الر@ي
(1/52)"الاستيحا@"

(4)"

معحم
"الصحالة

(23-2"/1)للعوي

(5)"

2/2)"والخعدبلالجرح 90)(6)"

(432/2)"تقييدالمهمل



والضختلصالضؤتلصوالخفشودالثاتالتوع

بالفغجمةالعئشيون،الآئصار.فيوبالزاءقريش،فيبالزايحزام

معوبالمفملةبضريون،
ومعكوفيون،لموخدةا

شتاميونلتونا

الرحص(اعدع@الراويكرير،
(1)

ل@تحطدكرهالصيعدلكودعئم،س
(@)

الدارقظحيذكرهكذالالضم،لأله
(3)

وغيره
(@)

"

ول@حولالراء(قري@ت@.فيأالمكسورةالمه@لةوالحاءبالزاي()حزام.

الأنصار(.)فيالحاء

العراقيقال
قد"

م@ي@وهم
لاأثههدا

لاولر@ر،ليإلاالأؤليشع

ماأدالمرادللمراذا،وليسار،الأ@فيإلاالتاني
مروقع

دلك
قرينر@ي

قائلعذةالأمراروردوقدبالراء،يكودالألصاروفيلالزاي،يكود

فوقعغيرهما،
صغصمةعمامرسوديخزاعة،أح/721/1(فيالزايد

اعةويرش@@،سوتميموحدام،وحتعم،للي،فيلراءوطوغيرهما،

وعيرهموهديل،فرارة،وليعذرة،وفيأيصا،
ماكولاال@هل@كما

(6)

"وغيره

)لضريود(مهملةعي@وأولهتحتيهة،قسلهابالمعجمة(

مهم
مهمكوفيودأالموخدةمع)وبالمهملةالماركلنالرحم@عد

اللهعبيد
غميرسمهمشاميو@(النور)معبالمهملة)و،موسى.لن

بنوللالهانئ،
الحطبدلكقالالتالعيش.سد

(8)

1أر/ والحاكمأ(/32
(9)

أقيسيود(والمهملة،أولهبالقافوزادوا:
(10)

تميمم@بطى

السحلقيةوثيوأح،أ،أ@م@
"اللهعد"

(147)الأرديسحيدلاس"والمحخلصالمؤتلص"

4/1)رقطيللدا"والمحتلصالمؤتلص" 9 57)

7/6)ماكولالاس"لإكصالا" (593)"لمقدمةا"(5)(81

حوالإيصطالخقي@د"(7)(914-114)"لإكمالا"
"،483(3 83)

"

الح@@لأص(402)"والدكرهالصرهلنرح

(221)"الحديثعلوممعر@ة"

الحلقية@يولتقشيود""أط(@ى



رت@
اتقري@شرحفيالرا،؟ص

لنواوي

فى؟وبإشكانهاكنية،الفاءبفتحالشفر،بالضم.كلهمعبيدة

بفتحهما.الأخباريذكوانبنعسلإلآإشكان،تغبكسرعشل،الباقي.

مععنسيياسربنعمارفإد)ضحالبا(11(الصلاح؟كاب@المصمصوقال

الكو@ة.@،أ@/232/أهلمغدود@يأئه

وال@معاني.ماكولااشوعبارة
العيئ@وعامةالشام،فيعن@وعطم"

"البضرةفي

أحذانعلملا"الذارقظني:قالبالضنم()كلهمبالهاءعبيدة()آلو

لالفتحعبيدةأبايكنى
"

الأسماء.أي:الباقي(فيوبإشكانهاكتية،الماء،بفتح)السفر

الصلاح:أسقال
"

الماءسكىمنالمعارسةوم@
بنسعيدالمتمفرأبيمن

"الحديثأهليقولهماخلافودلكسحمد

العراقي:قال
"

ليولهم
"والكمىالأشماء

يردوقدالقاف،بسكونمقر"

"أيضاولهمإطلاقه،علىذلك
"والقافالمعحمةبفتحشقر"

الإيراد.وحهلييطهرولم

بنعسل)الأالمهملتينالسينإشكاد()ثغالعيى)بكسر(كله)عشل(

رقظنيلدااذكره)بفتحهما(لبصرياري(لأخبااكواند
(7)

وغيره

"المقدمة"

"لإكصالا"

لمؤتل@ا"

مى
لسحة

"المقدمة"

لمؤتل@ا"

"لإكمالا"

،553(3 2)252،"لألسا@او"6(،5 69)

للدا"لمحخلفوا
3/1)رقطي 5 06)

الصقدمة!،و"أد(،على
محمد""القيةوفي

ا(6)(596)

.(204)والدكرة،التمصرةسرح

3/1)رقطيللدا"لصحتل@وا 735)

،)702("

توصيح
6/2)لاصرلالن"المثشه 81)



"والفختلص--الفؤتلصوالحضشودالثالتالتوع

فبالمهملةعتام،بنعليوالدإلآوالئون،بالمغجمةكئهغنام

كنهمشوز،فبالفتح.مشروق،مرأةاإلآمضمموثمكلهقمير،والمثنثة.

الملكعبدوابنالضحابي،يزيدابنإلأالواو،ممخففمكسور

لتشديد.وافبالضنغليزبوعي،ا

الصلاح:ابنقال
لالكسرالأزهرىمصورأبيبخطووجدته"

"ضحطهأراهولاوالإسكار،

بنعديوالد)الاالمشذدة)والتود(ال@متوحةبالمغحمة(كنه)ضحتام

أيضا.وحميدهوالفتدتة()فبالمهمدةالكوفيالعامريعليبنعتام(

الأخدعلنمشروق(امرآةإلاأمصغرمضموتم(كنه)فمير

عمرو.لتالميموكسر)فبالفتح(

محح@اأ،أ@/961/الئنساكىالميمأ،أد/351/مكسور(كنه)مشور

عبدوالنالضحابي،يزيدابنإلآالمفتوحةأالواو(
ليزلوعي.الملكا

المفتوحةللواووالتشدب(فبالضم

العراقي:قال
"

ولميريد@قط،اسإلالالثديدماكولاابنيذكرلم

ليالئحاريودكرعليه،ذيلمنولانقطة،ابنيئتدركه
"

أسالكير"التاريح

محق@،عدهأتهعلىيدلوهدامخرمةبنمئوربابفيالملكعبد

أوذكر(
(3)

لالثديد"عندهأتهعلىيدلوهومرزوقبنمسوريزيدأبنمع

ديالحلقييعليهاعترضوقد(596)"المقدمة"(1)
الاصطلاحمحاص"

ع@ك@لأله"

ذلك
الايوحدفلملسختيىدي

لقلهكماالمتاحريرسصاع@رصقدوكدالالكية،3

فيالعرأقي
والإيصاحالتقل!"

"التهد@@يالب@ألهأرادإدلأولوأحاب(387)"

لي

لييىكولهسيلرملالكىدكر،كمالهواللاممعواليرالج@لاب
الا@هدا

@ىراهوالمص@أحاري،له@كنالهبةير@لن@تاعهالأرهريبفللاأد

لتصرفالراقيكلاماشهىبخطه.اقهدب!"

(2)"

7/4)الكبير"التاربح 11)(3)
أح(دي

ودكره"
ا

(4)"

(8/40)الكير،التاردخ

(304)"واقدكرةالتصرهشرحو")883(،لإيصاح!وااققييد"(5)



اتقري@شرحفيالراو؟رلبل@
لنواوي

اللهعبدبنهارونإلأالضفات،فيبالجيمكلهالجفال

حفال،بنأبيضالأشماء:فيوجاءالمهملة(،فبالحاء1الحقال،

الجمالمفرأنمحقدشمحهمالضفات(فيلالجيمكدهالخمالأ

فبالحاءالحضالاللهعبدبنأ(أ@/332/هارون)الأالشمخينسيح

المهمدة((1
(1)

اراقيكاد
(2)

حملترقدللقا

ع@الحاروداسوحكى
اسه

حفالا،كادأله"الحافظ،1موسى

الز"إلىفتحؤل
()

الملكيوالنالحليليوقال
العلمم@حملمالكثرةبهلق@"

"

الضلاخابنقال
يمبحأراهولا"

"
(7)

نحاد"الحصر:هداعلىالعراقيواستدرك
(8)

الزاهد،الحقالفحضداس

الحقال،نصرشورا@عوعيره،الأعلىعبدبريول@منسمع
مرسمع

سيوس
الحمال@مرل@ورايعوعيره،الأعلىعد

ب@عمرأليصسجع

أحدالحمالمحمدوأحمدشمحمد،
التزسيأليشيوخ

"
(9)

ديبقولهعهاحترزمالبيانالضلاحاشعلىريادةالمصح@قال
"الصمات"

المأربيحفال(بنأبيضالأسماءفي)وجاء(@أح/721/
عدادهصحايالسائي،

حدثهاليمر،أهللي
ي

الئر""
(10)

أط،س

وهيالر،لائعاش
"التم@اعأوالا@

ر(ر@)"المحيطالقاموس
"لألسا@ا"

2/2)لدحمعا@ "اللا@و"3(،5

1/3)لأنحرالاس لوصسحو"4(،8
"المثتط

2/4)@لاس، 14)

سقط
أر(أد،،مر

اكشا@إليهاقيالع@اه

والإيصاتالمي@د"واطرالكى"
"(390)

2/5)د"لإرشاا" (592)"لمقدمها"(7)(99

وأح(وأط(،أر(،لى
4/2)لألالا"ا"واطرالموا@هووالمنمصساد"" 06)

3)093،"التقجد؟ا" 91)

"

3داود"أليسمر 0 6 1"الترصديو"1(،6 3 8 /5)الكرى"السسو"1(،0
3 2"ماحهاسو"6(،2 4 7 51)



لضختلصوالفؤتلصالخفشود:والتاتاالموغ

فيوالثفملةبالإشكان،الهفدانيوغترهما.بالحاءمالكبنوحمال

أكتر.المتأخرينفيلمغجمةواوبالفتحأكتر،المتقذمين

معوبالمغجمةوالتون،بالمقملةالحناط،عيسىأبيبنعيسى

ومعالموخدة،
ومتلهأشهر،وأؤلهاجائزة،كلهاتحتمنالمثناة

الثلاتة.وفيهالخياطمشلم

وضصيرهما(.لحاء،)بالقادسيةاشهدلأسدي،امالك(بن)وحقال

قيلةإلىسسةدها،@)والمفملة(الميمفيبالإشكان(اني)الهف

مهآكتر(مينالفتقذ)فيهفداد

سالعناسألو@يهمومهالمخأحري@،@ي

مرالهغداني،عليبنوحعفرعقدة،
السلمي.أصحا@

1أر/والمغجمة()وبالفتح الضتأحرين)كيالملدإلىلسةلا(/32

مهأكتر(

المتقدمين.في

المتاخريروأكرالقحيلة،م@وتابعوهموالتابعورالضحالة"الذهبيقال

هؤلاء"ولاهؤلاءاستيعابيمك@ولاالمدينة،من

لييقعلمأثهوسيأتي
م@الموطأ"و""الضحيحين"

اك
شيءلي

لالمهمدةالحتاطأفوسىألوالغماريمشرةعيسى(أبيبن)عيسى

بغإلىنسةوالتور(
الحنطة.

بغإلىنسبةحدة(المو-مع)وبالمعجهه
الإبل.يأكلهالديالخط

جاترة()كلهاالحياطةإلىنسبةتحت(منالمتناة)معبالمعجمة)و(

الثلاثة.باشرلأنهليه،

ألدأكلأوحتاط،وحئاطحياطأنايقول.كان"سعد.اشقال
(2)

"عالجت

التلاتة(رفيه)الخنا@،مسلمأيسمسلم(ومتلهأشهر،)واؤلها

الوصح(1)
(153/9)"المنت@ه

7/5)البهرى"الطحقات"(3) 65)/

سقط(2)
مى

وأط،أد(،



النواويتقريبشرحص@4الراريبت@

كله3يساالموطأ،:"أو"لأالضحيحينفيوثعماالثاني:القشم

والمغجمة،فبالموخدةبشار،بنمحفدإلآالمقملة،ثغبالمتناة،

الشين.بتقديمسيارأبيوابنسلدمة،بنسياروفيها

أزبعةإلأالمغجمة،شكانوالموخدةالباء(1بكشركئهبشئز،

الله،عبيدوابنسعيد،بنوبشربشر،بناللهعبدفمالها:وفبضفها

ويكوفىالغلطفيه@،أ@/332/يؤمنهذاومثللاأ(أفيهأشهرالثانيولكن

دطق.@،أط/961/كي@مصيثافيهاللافظ

فبهما)أولدقطالصحيحين،(1فيوقع)ماصبطالنانى()القسم

فيأوالموطآ"(")مع
التلاثة:أحد

ئنداربشار(بنمحفدإلاالمهمدة،)ث@االتحتيةبالمتناة(كدهأيشاز،

لمغجمة(.وا)فبالموخدة

الذهبي:قال
"

"الضحابة@يمعدومالثالعينلينادروهو

أ-/الشين(لتقديمسيار/أليوالنسلدمة،بنسيار)أوفيها(

1 المشددةالياءعلى@،/53

الباءأ1لكسركله)يشر/
(@)

أربعةإلآالمغجمة،سكانوالموخدة

ال@أي.)واهمالها(الموحدةأي:فبضمها(
بشر(بنالله)عبدين

صحابي.ابنصحاليالمارني،

سعيد(.لن)وبشر

الحضرميالله(عبيد)بنبسر)و(

سقط
أد،.@

"المشبهاتوصبح

(518/1)لاصرلاس

أ@(م@(4)"وسها"وأر(.أد(،لي



والضختلصالمؤتلفوالخضشورالثالتالتوغ
-

"@2؟ثاا

الموخدةبفتحكنهبشيزبالمغجمة.هذاوقيل:الدئلي،مخجنوابن

بنوبشيركغب،بنبشيرالفتح:ثغفبالضغ،اكنينإلأالمغجمة،وكشر

عمرو،بنيشيرالمفهلة:وفتحتختمنلمتناةابضغوثالتايسار،

الذيليمحج@)لنئئر)و(
)ا"

سفيادقالهبالمعحمة(هداوقيل

الثوري
(2)

ألهالدارقظميوحكى
رجع

عه

(3)

فيوحديثه
@قطالموطأ""

فيالعراقيقال
"

":"الألفيةشرح

الماردي،سراالضلاحابريذكرولم

ليفحديثه
"

صحيح
"

ليال@زيذكرهماعلىمسلم
"التهديب"

):ا

الهدكرإتما

"عبدالله

فيوقال
أثهليتي@ثمالمزي،ذلكفيقلدت":"نكته"

@لموهم،

الهنسبفيإلاباسمه،فيهذكرلهولالح@ر،مسلمئخرج
(6)

كعصاليسرألوعليهيردنعمقال:
التحتيةلثتحدهوعمرو،س

فيوحديثهوالمهملة،
"

مسلمصحيح
"

(7)

دلاعال@ا،التعريفلأداةملازمولكنه

"الأولي@بخلافيئتبه،

تمفبالصماتمي@الاالمغحمة،وكسرالموخدةلمتحكله)ستمير

الحاريعمدوحدلهالعدوي،كعب(بنبشيرالفتح:

المدلي.الحارثي((10)يساربن)بشير)و(

عمرو(ب@يسيرالمهملةوكتحتحتمنالمتناةبضغ)وتالتا

"وأ@(:أد(،في

الديلمي
@يقال"

1/4)"الاشيعا@" 24)"

سالديلبيص

ماة،عدبكرس

"

2/4)"لتحديلراالجرح 23)

فيالمخاريأيفارحكاه
"

2/1)الكير"اقاريح أي-عى(24

"15)(4/69)"الكمالانهدب

(407)وال@دكرة،افصرةشرح

"(7)."أبهوأز(إأد(،في

مسلمصحيح
"3 0 0 61).

رالإلصاخالثي@د@
"(392)(9)"

صحح
5الحارى! 9 4 71)

لار"."أط(.وفيسيار"،"أها.في(



-/@
النواويتقريبشرحفي@الرا،ريبت@

نسير.بنقطنالثفملة:وفتحالئونبض@اورابعاأسيز،فيه:ويقال

بزدة،أبيبناللهعبدبنبريدثلاثة:إلأبالزايكتهيزيد،

لزاء،وبالموخدة،ابضغ

لالهمزةأسير(فيه:@2)ويقاجارابن

نسير(بنقطنالمفملة:وفتحالتونبضغ)ورابعا
(2)

1لمأ@/المكسورةبالزاي(عله)يزيد / )إلأأؤلهالمفتوحةوالئحتية(23

بريدنلاثة:
(3)

موسىأيلنأ،أح/821/بزدة(ابيلناللهعبدبن

لمفتوحة.االراء(ودلموخدةاضغ)دلأشعريا

ووقع
مالكحديثفيالمخاريعند

أبيشيخحاكصلاةالحويرث.بر
صالفرلري،عنالحمويي،عنالهروي،فذكرسلمة،بنعمروبريد

أنه"المخاري؟
الراء"و@حالموخدةبضم

فيوالئسائيمسلمدكرهوكدا
الذأرقظنيجزموبهالكحى""

)د(

وابن

ماكولا
(.-)

وقالكالجاذة،والزاي،لالتحتيةالبخاريرواةعامةعندواثدي

الع@ي:عبد
"

أسمعهلم
من

إلا(أأحد
(7)

"أعلمومسلم@الراي،أ،أر/331/

الذهيجزموده

"

1/5)"الفشهتوصيح 41)(2)

"وأ@(أ@(،@ي
أح(ولييريد"،

"
يريد"

"

(2/338)"الاريتح

للدا"لمحتل@والمؤتل@ا"
1/1)رقطي 74)

1/2)"لإكمالا" 28)

السحبقيهمروسقط"المؤتل@و"أط(مر
للأ"لمخل@والمؤتل@ا"

(39)ردي

"

توصيح
"المشته

(228/9)لاصرلاس

أح(ثي
"

لنير"



لفختلفوالضؤتلفالخضشور:واالثالتالتوغ
ا--6=

@ماص

وقيل.لمكسورتين،الزاءوابالموخدة،لبرئد،ابنعزعرةبنومحقد

وكسرالموخدةبفتحالبريد،بنهاشمبنوعلىالتون،ثغبفتحهما،

تخت.منومتناةالزاء

العاليةوأباالبزاء،مغشرأباالأبالتخفيف،كتهالبراء

جاريةبنويزيدقدامة،بنجاريةإلابالحاء،كله

فبالجيم.

البرند(بنصحزغزةبن)ومحفد
(1)

والزاء)لالموحدةالنا@

الساكةالئون(تغلفتحهماوقيلالمكسورتين،

الزاءوكسرالموخدهلممحالبريد،بنأ(أط/071/هاشمبن)وعلني

تحت(.منومتتاة

)البزاء(يريدشيوس@معسر(ألاإلأبالتخفيف،كله)البراء

)فبالتشديد(الراءفيرورزيادسالعالية()وأبا

ل@جارية)إلآوالمئلئةالمهملةبالحاء(عله)حارتة،
قدامة،

فبالجيم(.جارية،بنويزيد

العراقي:قال
أيوعمرو-@الثقفي،حاريةلنالعلاءوالأسودس"

حديثللأؤلمسلمروىأيضا،الثقثيحاريةبنأسيدب@شفياد
اث:"

"جار...
(2)

حديثوللحايالحدود،في
"دغوةليلكل"

(3)

وروى
له

@قتلقضةالئحاري
(4)

"
()

لحدها
ثي

مغا""أأ@

"

مسلم
"1 4 2 ريوالط1(،8

1 7 1 01)

ا

مسلم
"1 8 37 1

لإيصاحوالمييدا"
"،393(3 94)



اتقربشرحفيالراو@برت@
لنواوي

حريزوأباعتمان،بنحريزإلألزاء،وابالجيمجرير

أخيرا،والزايفبالحاءعكرمةعنالزاويالحسينبناللهعبد

وزياد.زئدلدوواعقران،لدوالذال،وابالحاءحديرويقارله:

فبالمقملة.رتعيوالدإلآالمغجمة،بالخاءكنهخراش

)إلألمكررةالمكسورةالزاء()والمفتوحةالجيم()باكله)جرير(

الحفصي.الرحبيعتمان(دنحريز

حريز)وآبا
)ا"

عكرمة،عن)الزاويالأرديالحسين(بناللهعبد

آخيرا(.لزاي)والمفتوحةالحاء(فبا

المهملةلذال()واالمضمومةالمفملةلالحاء(حدير)وئقاربه

لهروىعفراد(لد)واراءآحرهال@متوحة،
مسلم

1أد/ورياد(زيد)ووالد 2ه/1لهماأ،/54 منالمغازييردكرب،/34

"

صحيح
"

روايةبلاالخاري

)إلأمعجمةواخرهوالراء،المكسورةالمعجمة(بالخاءكله)خراش

أوله.كبالمفملةأرنجعىوالد

"بالدالخداشا":(4)هناماكولاابروأدخل
(5)

عنمسلمروىفقد

خالد
خدأشأ6(بن

"يئتبسولا"الذهبي.قال

العراقي:قال
"أشتدركهلم@لذا"

أح(لمدها@ي
"

س
"

"اطرلعمرادروىأي

مسلمصحجح
"7 0 5،17 4.،9

"

الححاريصحيهح
4"أ" 1 3"

"أ@(ثي

دي
هذا"،

هذا،"أأحومي

)6(ا(427/2)"الإكمال"
1مسلم!صجح 5 6 31).

"

تويم
"المشه

3/1)لاصرلاس 62).

ا

(410)"والدكرةالتصرةسرح



لنوعا
لمختلصوالفؤتلصالحضشود.والثاتا

بنعتهانحصينأباإلآالمهملة،والضادبالضمكلهحصين،

والضنادفبالضغالمئذر،بنحضينساسانوأبافبالفتح،عاصم،

بالمغجهة.خازمبنمحفدمعاويةأباإلأبالمفملة،

منقذ،بنحتانإلآبالمتناةكلهحيان

منهوقلت:
ونحوهحديرنمط

للمهملةبالضغ(كله)حصين
(1)

حصي@ألاالآالمقملة.)والضاد

المتدر،لنحضينساسانوألا)فبالفتح،الأسديعاصم(بنعئمان

م@الحديثرواةفينعرفولامعتوحة،المعجمة(والضمادفبالضغ
اسمة

الحاكمقالهجليل،تالعيوهوسواه،حضش
(2)

المريوتعه
(3)

العراقي:قال
فيلك@"

"الصحيحين"

سعتانقضةفي
مالك

طريقم@

لنالحصينسألت"شهاب:ابر
الرليعمحمودسحديثعنالأ@ماريمحمد

"فصدقه

والقابسيالأصيليفزعم
(")

"لالمعجمةأئه
()

المزي:قال
"

"لالمهملةوصوابهفاخ@،وهموهو

فيوأدخل
القسم.هذا

"
أحدالأشهلي،أسيدوالدوهوبالراء،حضير"

العقة.ليلةالئقساء

خازم(لنمحفدمعاويةألا)إلآوالزاي)بالمهملة(كله)حازم(

لمعجمة(.)بافإتهير،لضرا

منبالمتناة(كله)حيان،
تحت،

مئقدبنحبان)إلاالمهملة@تحمع

(1)
ي

(181)@الحديثعلومصر@ة"(2)"المهملة"أ@(

6/5)"الكمالتهدب"(3) 41)

1/2)الألوار"مثارق@ى"عاصالقاصيعهحكاه(4) @وقال(22
وهمهو

"

ا(5)

6/5)"الكماللأطد@(6)(411)االدكرهالحصرهشرح 41)



لنواوياتقري@شرحفيالراو؟رببت@

حتانوجدحتان،بنيحيىبنمحفدوجدحنان،بنواسعوالد

حنان.بنواسع

ووهيبشغبةعنمنسوب،وصحيرمتسوباهلدلبنوحنان

وابنعطية،بنوحنانلحاء،اوفتحفبالموخدةوغيرهم،وهفام

المبارك،ابنهواللهعبدعنمئسوب،وضحيرمنسوباموسى

والموخدة.فبالكسرالعرقةبنوحنان

بنحتانوجدحبان،بنيحيىبنمحفدوجدحتان،بنواسعوالد

حبان(.بنواسع

أط/منسوب()وغيرأبيهإلى)منسوبا(الباهليهلدل(بن)وحنان

1 عنحئادو،شغبة،)عنحئانكقولهمليوخه،فيتميرإليه،@،/70

وحتانأبان،عن@،أح/821/كحباروغيرهم()هفامعنحانو()وهيب،

المفملة.الحاء(وفتح)فبالموخدةالمع@رةلنسليمادعن

السلميموسى()بنحباد)و،ال@لميعطية(بن)حناقإلا)و،
كحبانبشيوخه،@يتميزمنسوب()وصحيرأليهإلى)منسوبا(المروزيأيضا

فبالكسر(العرقةبن)وحبانالمبارث(ابنهواللهعبد)عنأ(أ@/532/

ة(.لموخد)واللحاء

الحاء"@غعطيةابنإن"وقيل.

بالجيمالعرقةابنإن"(@أر/331/وقيل
"

(2)

أصحفيهماوالأؤل
قالهفيماأمهوالعرقةوأشهر.

العين،لفتحأنهاوالمشهورسلام،بنالقاسم

قا@.ثثمالزاء،وكسر

"الوأقدي:وقال

الراء"بمتح
(3)

واسمهاحها،رلطيبذلكلهاوقيل

(1)"

تقييدثى"الحيا@علىوأليالمزصيالوليدأليص(412)"والدكرةالتصرةشرح

1/2)"المهمل 2/1)"التهدبتهديبو"1(،0 51)

2/3)"لالإكط"(2) عقةلاسوعراه(11
@ي

المط
ري

2/3)"لإكمالا"(3) 11)



والفختلصالموتلصوالحضسودالثالتلتوع
يم

كاص

بنوخييبعدي،بنخبيبإلآالمقملة،بفتحكلهحبيث

بنحفصعنقئسوب،غيرخبيبوهوخبيببنالزحفنعبد

المعجمة.فبضغالزبير،ابنكنيةخبيب،وأباعاصم،

الله،عبدبنحكيمإلآالحاء،بفتعكلهحكيم،

سعيدبنتالقا@،لكسرقلا@،
(1)

أموتكسىلسهم،النالسين،لصم
قيم@ألياسوقيل.قي@.بنحبادأليهواسمفاطمة

(3)

فيويدخل
صحر.اسوالموخدة،الحيملمتحجار""المادةهذه

مخففةوتحتيةالمغحمةلكسرالخيار"ابنعديو"

صرحبيصعدي،ل@خبي@إلآالمقملة،بفتحكله)خبيب

الراويفنسو@(غيرخبيب)وهوالأنصاري،خبيب(لنالزحمنعبد

فيعاصم(بنحقص)عن
"الصحيحين"

وعن
اللهعد

لن
مصلنمحقد

(@)

في
"

مسلمصحيح
"

()

لهروايةلاأنهإلاكذلكوحذه
في

ولا@يالضجحيى""

"

لهذكرولا@،بابهكيالزلير(ابناللهأعبدكنية(خبي@،

المغجمة(.)فبصمالثلاثةالكتبمنشيءفي

مةقيرسب@الله(عبدبنحكيمإلاالحاء،لمتحكله)حكيم،

1أد/الفرشي واللام.لالألفالحكيم،أيضاسمى@المضري،(@/54

ظ،سن(1)
السحلثيماو@ي

لماموا@قأثتاهوما"اشعة
ثي

الإكمال1
"

2/3)"الإكمال"(2) 10/3)"الكماللهدلصو"1(،1 01)

2/3)لإكمال،ا"(3) 10)

وأح،@(،و@أر(،ولى@ط(م@أ(4)
"

معس
لماسموا@ىوالصن@"،

"

مملمصحح
"

1 873 (5/551)والتعديلاالحرحو"1(،5/87)الكير،التاريخو"1

(5)"

ملمصجح
"،378@



اتقري@شرحالرأوفى@ي@لصت@
لمواوي

فبالضغ.حكيمبنووزئق

فيهريرةأبيعنرياحبنزيادإلألمبالموخدةكلهرباح،

بالوتجهين.لبخارياوقالالآكترين،عندفبالمتناةلشاعة،اأشئراط

كأببهحكيم،أباأيضاويكنىخكنم()ابنصصغراالراءبتقديم)وررتق(

"و@ل)فبالضغ(

بالفتحالئالي
"

القيسيرياح(بنزياد)الاالراءوفتحبالموخدة(كلهرلاحأ
البصري(1

(2)

رياحأبا"أيضايكنى
"

(3)

"قيم@أبا"وقيل:كأبيه،
وهو

لصوا@ا
(@)

وهو:عة(لسااص@آشرا)فيحديثاهريرة(أبي)عنويلرأا

"ستا...بالأعمالبادروا"
(5)

"وحديث.الحديث،
وفارقالطاعه،منخرجمن

"الجماعة..
(6)

ليوكلاهماالحديث،
"

."مسلمصحيح

وقالالآكترلن(ب(أ@/532/)عندالزاءوك@رتحتمن)فبالفتناة(

"بالموحدة"الجارود:ابن
(7)

"المشارق"صاحبعهحكاهبالوجهين(لئخاريا)وقال

العراقي:قال
"

فيالبخارييخكفلمذلك،فيووهم
"

التاريخ
فيه"

1أط/تما@أصلا،الموخدة أوبالاسمورودهفيلاختلا@احكىأ،/71

لهذكرولاأبيه،اسموفيالكنية،
في

"
صحيحه

"

(5)

ديالألاسيحكى
الدا"

الثياح
"(2/6 لالفتحيقولهماكيراألهع@سةاشص(44

أط(ص
الح.@ةو@ي

"

لما@وأ@قأتتاهوما"المصري
في

"

سردثىالمقتنى

االلو"6(،2/2)الكى"
الثياح

"(2/6 42)

"أر(.@ي

رلاخ
ألايكىالديرياح،دسرطثإد

الحسىصروىمالك،سأصرأىرلاح،
سليم.برحكاموعهالمصري،

"

3/5)والتعديل،الحرح المؤتل@و"1(،3
2/0)رقطنياللد"لمختلفوا 3 6،10 3 )59(،للأزدي"لمحتلفوالمؤتلفاو!1(،7

ثيتمييزاححرالنالحاظوذكره
6"القذب" 731).

"

مسلمصحيح
"1 1 81)(6)"

1مسلم،صحيح 8 4 81).
1/3)لأنوار"امنارق" 1/3)لأنوار"انارق"(8).(06 06).
لإيصاحواالتقيد"

"(396)



لمختلفوالفؤتلصالخفشود.والتالتالتوع

المتتاة،ثغبالموخدة،الحارتبنزبئدإلأفيهمالتسزبيد،

1إلآالموطأ(@فيولا

ويضم.اؤلهيكسربثثناتينالضلتبنييد

فبالفتح.حيانابنإلابالضمم،كللأسليم،

التغهان،وابنيونس،ابنإلأوالحاء،بالمغجمةكلهشريح،

والجيم.فبالمفملةسريجأبيبنوأحمد

أبيوابنقتيبة،وابنزرير،بنسغإلابالألف،كلهسالم

فيحذفها.الزحمنعبدوابنيال،الذ

الياميالحارت(لنرليد)الأ"الصحيحش"أي:فيهما(ليس)ربيد

مغديسالصلت(بنزيندإلأالفوطأ""فيولاالمتناةتم)بالموخدة،

ويضم(أؤله)ئكسرتحتيتين)بمتناتين(الكنديكر@

حيا@)النسليم)إلآ(اللاموفتحبالضم(كده)سدئم
(@)

فبالمتح(

اللام.وكسرللسين

سريجإلأ(والحاءبالمغجمةكله)شريح

(3)

مسلم،شيغيونس()لن

بواسطة.البخاريعهوروى

كلاهحاالصثاح،سريج(أليلن)وأحمدالئغمان()بنشريج)و(

سمع
والجيم(.)فبالمهملةالخاريمه

زرير(بنستمالأبالألف،كله)سالم
(4)

كبير.لورن

)ل@سئميأيالالذآلي)بنسلمو(قتيبة)بنسلم)و(

فها(.فبحذالزحمن،عبد

العراقي:قال
"

حديثمسلملهروىالرازي،سئمبنحكامعليهولقي

(1)"

4/2)القبما"توضبح وأح(وأط(،أ@،،في(2)7

@وأطأ.ه(،1في(3)

سريح
،"

شريح،أح(اوثي

وليأخ(.منلم(ا
"وأز(:وأد،،أمما،

@يربير،
ردير"@أط(

حار،إ



النواويتقربشرحفياوفىال@ل@،يب

والآغر،عامر،وابنالفارسي،ستمانإلأبالياء،كلهسليمان،

فبحذفها.سئمانبنالرحمنوعبد

وستشثلاثابروهويهجمالثبيقبص"
"

(1)

الثهىحديثعندالبخاريودكره

الحماريععن
(2)

أ،أح/921/مشو@غير

فيالترجمةهذهيذكروالموالمخخلفالمؤتل@أضحابإنثمقال.

الألفلزيادةحطاتأتل@لالأئهاكتبهم،
@سالم،دي

صاح@ذكرهاتما

"المسارق"
(3)

1أر/النفتعه الضلاحأ(/34
(4)

"

خظا"تأتل@لا"قوله:قلت:
أن"الخط.علمفيالقاعدةلأنممموع؟

آحرفيمالكاشذكرهكماخ@،ألفهتحذفثلاتةعلىرادعلمكل
"

"التسهيل
(6)

صالح"5وغيره،
ألف،للايكتبدلككلولحوهما،"مالكو""

سالمو"
"

م@
القبيل.هذا

عامرط)بنسفمانو(المارسيستمانإلآبالياء،كله)سليماد

فبحدفها(.ستمان،بنالزحمنوعبد)الأضحرسثصار

الضلاح:ابنقال
2أ@/حازموأبو" هريرة،أبيعنلرأويالأشجعياأ(/36

"بالكنيةذكرالكنسئمان،اسمهممهماكلقلابة،أيمولىرحاءوأبو

لعدموالمختلفالمؤتلفأضحابيوردهالمالترحمةهذه"ةالعراقيوقال
"المشارق"صاحبأنإلاالياء،بزيادةاشتماهها

(8)

الضلاخ.النفتبعهدكرها،
عدحديثهالباهلي،ربيعةبرسنمادوبقيقال

مسلم
(9)

"

"

مسلمصحيح
"2 3 4 81)(2)

2/2)ار"الأس@سارقما" لم(ا(34

لإيصاحواالتقيجد"
"(397)

@يعليهأفلم
"

"التسهيل

دوهو

اكلامسحوه

(8)(606)"المقدمة"

"

مسلمصجح
"@56"،)11 7 2 31)(10)

"

الححاريصحيح
"2 0 8 11)

(605)"المقدمة"

صح@ى"
3/1)لأعنى"ا 85).

2/2)لألوار"امنارو" 34)

لإيصاحواالتقيهيد"
"(397)



لمختلصوالمؤتلفالخفسون.والثالتاالتوع

جز

سلمةوبنيقؤمه،إماملسلمةبنعمروإلأاللدم،بفتحسلمة

الومجهان.سلمةبنالخالقعبدوفيفبالكشر،الأتصارمن

ربيعة،وابنسنان،آبيبنسنانوفيهابالمغجمة،كلهشتبان،

سنانوأممزة،بنضرارسنانوأبوسنان،بنوأحمدسلمة،وابن

لتون.وافبالمقملة

الحر@سلمة(بنعمروإلآاللدم،)بفتحكله)سلمة(
(1)

)إمام

فبالكسر(الأتصار-)منالقيلةسدمة(وبنيقومه،

تدومحديثمسلملهروىاثذيسلمة(بنالخالقعبد)وفي

أوفد(
(2)

"هارون:بنيريدقال)الوجهان(القيسعبد

سالقح
"

(3)

عليةواس

1أد/ / 1 سالكسر""5،5
(4)

حدة@دهاصوالتحتية،والفتحلالمعجمة(كله)شئبان

الذؤليسنان(أبيبنسنان)وفيها
()

ألوربيعة()بنلساد)و(
(6)

سنادوأبوسناد،بنب(أظ/171/وأحمدسلمة)بنسنان)ولربيعة

لئون(.وافبالثفملةسنان،)وأمالث@بانيمزة(بنضرار

ب@ومحمدسناد،بنالهيثماوكذاالعراقي(قال
العوقىشاد

(8)

لي

"

صحيح
"

البحاري
(9)

مسلمعدسنارأبولسانلنوسعيد
(1)

وأح(وأط(،أر(،وكيوأه(أد(،ص
لحرميا"

لماصلقمواتل@وا"

(2/47)"@الألط"

وأخ،أ@(،س
"

6/1)الكحير"التاريح توصحو"5(،2
5/1)"المشته 39)

"والمحتل@المؤتلف"

3/1)للدارقطي 9 توصحوا1(،9
5/1)"هالم@ 39)

ثي
وأح(وأ@(،أد(،

لدويا"
@ي(6)"

و،.أ"وأر(أد(،

@دها
أح(ثي

ب@وأحمد"
"سلمة

السحلقبةوديأد(س
"

العودي
الصوا@هووالمنت"

رقملسادأبيسالهينمحديت
4 1لساد@9621،،محمدسوحديت1،،101 1334)

)"

مسلمصحيح
"5 6 91)



@@
لنواوياتقريبشرحفيالراوفىريبت@

بنوعامرحميد،وابنسقيان،وابنالسئمانيإلابالضغ،عبتدة

فبالفتح.عبيدة

بالضن@أ.كلهعبيد،

فبالفتح.البخاريشيخعبادةبنمحفدإلأبالضنغعبادة

عبدةبنوبجالةعبدة،بنعامرإلأالموخدة،بإشكانعتدة

يشكان.ل!وافبالفتح

حديثفيذكرلهاإئماالثلالة،الكففيروايةسنانلأمولي@قال

الحج

الياءلزيادةوالمختلصالمؤتل@أصحابيوردهالمالترحمةوهذه

وسيار"وشبان،سنان،أوردواإنماشيبان،في

سقيان()ينعيدةو،)السئمانيعيدةإلأ()بالضم،كله)عبيدة(

)فبالفتح(الباهليعبيدة(بنوعامرحميد،)بنعبيدة)ولالحضرمي

بالفتحإئه"العاص:سعيدسبنعيدة@يوقيل
"

(3)

فيهوالمعروف

بعير
فحماعةبالفتحوأمابالقمم()كلههاء

منهمالشعراءمن
(4)

الأنرصبنعبيد(

بنب،أ@/632/محمد)إلأالموحدةوتحفيف)بالضم(كله)عبادة(

فبالفتح(.البخاري)شيحالواسطيعبادة(

الكوفيالبجليعيدة(بنعامرإلآالموخدة)بإشكانكله)عئدة(
قبلأي:والإشكان()فبالفتحالتالعيالبضريالتميميعبدة(بن)وبجالة

"

1"الحاريصحيح 7 6 4،)1"

مسلمصحيح
"1 2 5 6.،1

لإيصاخواالتقيد"
(1"2/9)لألوار"امارق"(3).(399)"

لعدها
"أط(في

أح(لعدها@ي(5)"دنارس
."الله"



ء/والفختلصالمؤتلصوالخمسونالتالثالنوع

ب@لثلى

فبالضممعباد،بنقئسإلآوالثشتديد،بالفتحكلهعناد،

متسوب،غيرالزقريعنوهوخالد،ابنإلابالفتح،

فبالضم.عقيلوبنيعقيلبنويخيى

بالقاف.كلهواقد،

المتناة.واشكانالهمزةبفتحكلهالأيلي،الأئساب:

فيهحاالمتحوعلىأيضا،هاءنحيرعدديهماوقيلالأمران،فيهما

الذارقظني
(1)

ماكولاوالن

الضعيالقشيعباد(لنقيسالاوالت@ديد،بالمتعكله)عتاد
للموخدة.لتخفيف()واللعينلضم()فبالبضريا

وقعأنه"المشارق"صا@وحكى
سمطر@محضدساللهعدأبيعد

فيالمرابط
"قال:الوليد"برعباد"الموطأ""

"عادةوالضوا@خطأ،وهو
(3)

)لنغقيل(@أ/9؟أح/)إلا(القافوكسرللعين)بالفتح(كله)عقيل(

قنسوب(.ضحيرلزفريا)عنويلراا)وهو(لأئلياخالد(

غقيل()بنيإلا)و،البضريالخراعيعقيل(لن)يحيىإلا)و(

1أر/)فبالضم(الصعماء""صاح@الحقيليإليهابالمغروفة،القبيلة 34/

وفتحب(
القاف.

لالماء،وأقابالقاف(كله)واكد
وا@دسالثلاثة.الكتصكير@مي

الذراع.موسىبنووافدسلامة،

مى)الأنساب(
شكادوالهقزة،لمتح5كد)الأيخلي،ةالتوعهذا

منالمتناة(
القلزملحرعلىقريةأيخلة،إلىننةتحت،

3/1)"والمختل@المؤتل@"(1) 5 1،71 5 18)

2/1)الألوار"ثارق@"(3)(6/2،930)"الاكمال"(2) 10)



ع@
النواويتقري@شرحفيالراو؟برت@

الف@باحبنوالحسنالبزار،هشامبنخلفإلأبزايين،البزاز،

راء.فآخرهما

إلأالبضرة،إلىنشبةومكسورة،مفتوحةبالباءالبضرفي

وسالفالنضري،االواحدوعبدالنضري،الحدثانبنأؤسبنمالك

لنون.فبالنضريين،امؤلى

"ةعياصالقاصيقال

"بالموحدةالأبليالثلاثةالكتبوليى@ي

بالصلاحاشوتعقه
الكثير@مسلملهروىوقدأطيبر@روخشيبانأن"

م@شيءفييكنلمإذالكنقال
"تخطثةمهعياصايلحقفلامسوبا،دلك

الراقي@قال
تخطئةفلامنسوئا،فيهأجدفلممسلم،كتابتتمعتوقد"

--

"

مسلمشيحالبزار(هشامبنخلفإلأ)بزايينكله)البزاز(
راء()فآخرهماالخاريشيحالبزارالضباح(بنأ(أضد/271/)والحسن

العراقي.قال
فيذكرالجيانيعليأبابأدذلكاعترضوقد"

تقييد"

المهمل
"

(@)

"الترجمة:هدهفيأ،أ@/732/
محقدبنيحيى

البزار،الئمكنبن

فيوكلاهماالبرار،ثابتبنوبثر
"

البخاريصحيح
"يردأنفلامنسوبين،عيروقعاأهماوالجوا@قال:

1أد/ومكسورة(مفتوحةبالباءلبضري،)ا أفصحوالكسر(@/55
(6)

الملدةالبصرة(إلى)نسبة
(7)

الحدثانبنأوسبنمالك)إلأالمعرو@ة

مختل@مخضرمالتضري(
عبيدبنالواحد()وعبدصحتهفي

(8)
أدثه

فبالنون(.لتصريين،امولىوسالمالتصري،)ا

الألوار"رو@"
لإيصاحواالثييد"
لإيصاحواالخقبيد"

أدثيدوقهاكتص

أط(م@
لقيةو@ي

(608)"المفدمة"(2).(1/69)

"(004)(4)"

1)1/821،"نميدالمهمل 29).

"(401)

،"

المتح،ترجحوالراجحالراتييهتبع

الح
(8)اللد".1

@د""وأ@(:أر(،@ي



والمختلصالمؤتلفوالخضشودالتالتالنوع

التؤزي،الضلتبنمحفديغلى،أباإلآبالمثلتة،كنهالثؤرفي،

وبالزاي.لمقتوحة،الواواوتشديدفوق،فبالمثناة

ب@تمربنيخيىالأالزاء،وفتحالجيم،بضغكتهالبريرقي،

فبالحاءالمفتوحة.شئخهما

التؤريالضلتبنمحضديعلىأباإلآبالمتلتة،كله)التوري/

تؤز""إلىلسبةوبالزاي(لمفتوحةالواوا)وتسديدمفتوحةفوق(فبالمتفاة

فارسبلادمن

راء،تتمالتحتيةوسكودالزاء(وف@حالجيمبضمكله)الجرئري/

"إلىنسة
مصرحرير"

ا.

الصلاح:ابنقال
منفيها"

الخريري،وعتاسالحريري،سعيددلك:

"نضرةأيصمسمىغيروالجريري

مسوب.غيرليهاماليعمالمصنفذلكوأسقط

المهملةألمحبالحاءأالشيحشأي:شيخهما(بشرلنيحيى)إلا

العرأقي:
صاح@@يهتعشيخهما،@الصلاح!ابنوقول"

"لمشارقا"
(2)

حبوصا
"لمفملاتقييد"

(3)

لحاكموا
(4)

لالكلاوا
دي

)د(

ولم

سيخيىلهوالحخاريشيخوأماوحده،مسلملهأخرجإنماشيئا،يصنعوا

حاتمألياب@بيمهمالرقوالو@اة،البلدةمحتلفارخلادوهماالبنخي،بئر
(6)

والخطيب
(7)

المزيبهوجزم
(8)

"
(9)

.(609)"المقدمة"(1)

تقدالمهمل@(3)
"(183/1)

لإيصاحوالمييدالى"(4)
لدلاس"

لحاكما"
"

حديهإحراحعلىالثيحادانفقمىيه

(788/2)الحاري!صجحرحال"(5)

3/3)ق!والممشالعتمق)7(ا 7،43 75).

لإيصاحواالتقييد"(9)
"(403)

1/1)ار"لأساصثارق"(2) 73)

عديأحمدسألو"
دي@دكر"

لهكتا@
حمع

"

والخحديلالحرح
"(9/1 31)

31/2)الكمالا@دب" 4،22 44)



النواويتقربشرحفي4؟الرا)يبل@

بالجيم.الجارقي،سغدوفيهاوالمتلتة،بالحاءكلهالحارثني

اليسر:أبيحديثفيمشلمفيوقولهبالزاء،كنهالحرامني،

وقيل:بالزاي،وقيل:بالراء،قيللحرامي،افلدنعلىليكان

والذال.بالجيمالجذامي

@ينيالجياوزاد
"لترحمة.اهده

أيوب،بنيحىوهوا،مكرلحيمباالحريري

فيالبخاريعندالبجليجريرولدم@
"الأدب"

(1)
"

(2)

منسوب.غيرفيهأثهإلا

ولعدبالجيم(الخاري،سعذوكيهاةوالمتلتة،بالحاءكله)الحارتئي،

موصعبالمدينة.الجار""إلىلئبةالحطاب،لنعمرمولىاللة،ياءالراء

مي/لحرا)ا
لمهملة.الالزاء(كله

)مسلمصحيحقي()وكولهالصلاح:ابنعلىدةزبالمصنفقال

فلانبنفلدن(علىليكان"اليشر:ابيحديتفيب(أ@/732/

"أهله..أتيت@مال،)الحرامي(
(3)

هو)قيل:(فيهمحتلفالحديث،

الطريوعليهبالزاي()وقيلعباضبهوجزم)بالراء(
(4)

ماهانابرقالهالمغحمة.والذال(بالجيمالجدامي،)وكيل.

يردلا"كتابه:علىأملاهاحاشيةأ،أح/031/فيالصلاحأبنقالوقد

ماالمدكوربكلامناالمرادلأدهذا؟
دلكمنوقع

وتحعه"الروأةألسابفي

فيلمصئ@ا
1أر/د".لإرساا" 1أط/أ(/35 72/،@

العراقي:قال
واحدغيرالقسمهذأفيذكرألأنهمابحيد،لي@وهدأ"

فيلهملي@
"

الصحيح
"

(6)

فيولا
شومنهمذكر،مجردبلرواية،الموطأ""

سلمة،ولنوعقيل،
"سنانوأمالعرقة،سوحمانعدي،بنوحميب

(7)
فما

فيصنعه
أحسى."التقري@"

(1)"

5"المحاريصحيح 6 2 61)

(3)"

"16003،مملمصحجح

مسلملمواثدالمعلمإكمال"(4)
"(8/5 60)

(6)
دي

لإيصاحوالتق@دا"
لصججى"ا""

(2)

(5)

(7)

1/2)لأنوار"امنارق" 27)

@ماحل!واالقحد"
"(405).



والفختلصالفؤتلصوالخضشونالثالتالتوع

اللامكشرلغيةفيويجوزبفتحها،الأتصارفيالشلمني،

سليم.فيالشينوبضغ

والمقملة.بالإشكانكئهالهقداني،

سلمةإلىلةكالسي@،اللامأيبفتحها(الأنصارفي)الشلمي

نمرفيقيلكمابالكسر،
"

نمري
@عيةفي)ويخورالعرليةمقتضىهدا"

(1)

كسر

السمعاني:
"الحديثأصحابوعليها"

(2)

أئهالضلاحابنودكر

لحن

)سليم(.إلىالن@ة)في(اللامو@تحالسين()وبضم

العراقي.قالالترجمةوهذه
لاإدالعام،القسميردكرهاا

يختص
لموطأاو""لصحيحينبا"

قالوالمغحمة،بالمتحوليمى@يهاوالمهملة(بالإشكانكله)الهقداني

مسو@عيرألهإلاهمدادمدينةمنهومنفيهالك@":"الم@ئ@ارق"صاحب

الحخاري:فيأنإلاقال.
"

الهضدانيسالمبنمسلم
الأصيليصحطة"

لالمتحأد/651/1،التسمينسخبعضوديالضحيح،وهوبالسكون،

وهموهولإعجام،وا
"

العراقي:وقال
الوهمعلىال@حاريفيوقعاللفظهذأ"

"
()

والضوا@

الثفدي
(6)

م@الضلاحكابرالمصئفدكرهماآحروهذأالحهني،
الأمحلة.

الصلاح:اب@قال
رحلةلكانتفيهاالظابرحللوجملة،هذه"

أ،أ@/832/إيداعهاالحديثيعلىويحقرابحة،
"قلهسويداء@ي

ثي(1)
"لحةتصححر""لعيةو""،لفه"أ@(

3/2)"الأسا@"(2) 80)

2/2)لألوار"امثارق")،( 76).

(6)
لي

وأح،هأ،1
الهندي@

"

(611)"المقد@ة"

"

شرح
(425)"لتدكرةوالتحصرةا

(612)"المقدمة"



جبر@ص

@

النواويتقريبشرحفيالراولىرلبت@

@

والخمشونالرابعالنوع

والمفترقالمتفق
@

أقسائم:وهونفي@مق،كتابفيهوللخطيبولفطا،خطامتفقوهو

أحمد،بنكالخليلآبائهم،وأشماءأشماؤه@ااتفقتمنالأؤل:

أبيقلنبينا@بعدأحمدأحديسغولغسيبويه،شيخأؤلهمستة:
هذاالخيل

منوالمفترق(المتفقوالخفسون:الزابع)التوع
وألانسابلأسماءا

كتافيفيه)وللخطيبمسمياتهافترقتولفطا(خمئامتفق

فه.إغوارعلىنفيس(

@
تحا

الاسم،فيالمتفقانالراوياراشتسهإدافيمادلكإيراديحس@
وقدعنهما،الرواةفيآوشيوحهما،سعصفيواشتركامتعاصري@لكولهما

أقسام(.)وهوالأكابرمنواحدعيربسبهرلق

من)الأؤل:
(1"

أحمدبنكالخليلآبائهم،وأسماءأشماؤهماتفقت

ستة(:

ا

بكرلن

عاصمعنروىبضري،والعروضالنحوصاحبسيبويه(شيخأؤلهم
لسةوماتمائة،لسةولدواحرير،

وستين.بضعوقيل:سبعيى،

أبوقالههذا(الخليلأبيقبلكأنبينابعدأحمدأحديسمولم

حيثمةأي

(1)
ما""أط(.ثي

"مقدمة"(2)

عهودكره6(،31)الصلاحاس

ليالمررلالي
كما(1/781)المقتسى""

لي
2/2)"لأعاناو@بات" (426)االتصرةشرحوا8(،4



لفقترقوالمتمقاوالخفسود:الزابعلنوع

البضري.المزنيبشرأبوالثاني:

منك@نجينالعدوجدوافماالمثتشونفتث@"المبردوقال
أحمداسمه

(1الحليلأبيقل

الصلاح.ابنقال
سضاهفقدأحمد،سعيدسال@ثربأبيذلكواعترض"

"أقدموهوأ،أط/371/معين،ابنلذلك

لالياء.يحمد""فيه:قالواالعلمأهلأكثربأنوأجيب

لهولدتهأحمد،اسمهولذاطالبأبيلنلحعفرأن"ةالواقديوذكر

"الحشمةبأرضأسماء

الذهي.قال
."بهتفردوقد"

النسائي.وذكر
روحالضحاليالمعيرةسحمصبنوعممأباأن"

اسمهئعر@لافيم@الحخاريدكرهلكىأحمد"اسمهقيمىبنتلاطمة

أحمداسمهأنسفينة:فيالأقوالومن

حذثالبصري(المزنيبشرأبو)الثاني
(6)

أخصر،الف@تنرسص

يالضالعثاسوعنه

شيوحمنشيخاورأيت"الح@:قال
أح/إليهئثارالحديثأضحا@

1 @،أر/531/والمغرفةدالففم(@/30
زويوماالعروصيالحليلأحبارجمع

أمعنولوقال:هدا.الحليلأحبارجمعهفيدأدخل(@أ@/832/عنه،
(7)

سميحةأيابرأنلعلمالنظر
(8)

إدراكيضعرودصالعنبريوعاشاوالم@ندي

العروصيالخليل
"

(1/37)"قوالممشالمنمقا

.(1/97)"لةلإصاا1

.(2/58)لة،لإصاا"

لي
وأخ،:وأر(،أد(،

ألعم،"

وأح(أرأ،@ي
"،صمة"

وثي
أ@(

(1/38)"والممترقالمنئ"

(613)"المقدمةا

(34)ريللمحالكى"ا"

أح،.لى
"حدلت"



النواويتقريصشرحكىالراولىبرت@

ني.أضمبهالتالث:ا

الحتفي.القاضيالشخزيسعيدأبوالزابع:

البتهقي.عنهروىلمالقاضيالبشتيسعيدأبوالخامس:

الصلاح:ابنقالآصبهاني()التالت:
"

"عبادةبنروحعنروى

العراقي.قال
الهروي،المضلوألوالحوريأب@هذاذكرإلىسبققد"

أبووقيل:العباس،أبايكنىالعجلي،محمدبنالخليلهوإئماوهم،وهو
فيحياراسالشيخأ@سماههكدامحمد،

ئعيموأبو"الأصبهانيينطبقات"
في

"

وغيره.روحعنأحاديثترجمتهفيوروىأصبهاد"تاريخ

أحداأرولمقال.
يدكرلملأحمد،بنالخليليسفىالأصبهاليينمن

م@نعيمأ@
هذا.العجليكيرالخليلاسمه

عنيرويالذيالبضري،أحمدبنالخليلهدامكانفيجعلقال:

كان،فإدالعروضي،هويكنلمإدالهروي،الفضلألوذكرهعكرمة،

أحمدبنفالخليل
(2)

أوحاتم،برسثارعنالراوي(@أد/651/الحغدادي

سالقاسمأبوالحافظعنهروىالمضري،القاسمأبوأحمدبنالخليل

أحمدلنالحليلطاهروأبوالطحان،
والنأبيهأم@سمعالحؤسقي،عليبن

وشهدة،ال@طي
(3)

النجار"ابرعهوروى
(4)

حدثلحنفي()ابسمرقندلقاضي(الشخزياسعيدأبولزابع.)ا
ابنعن

سنةماتالحاكم،وعهوالبغوي،صاعد،والنخزيصة،
وثلاثمائة.وثمانينسبع

الحليلمنسمعالمهلبي،القاضي(البشتيسعيدأبو)الخامس:

عنه)روىالبكريالمظفرلنوأحمدقله،المذكورال@جزي
البئهقي(.

(614)"المقدمط"

لعدها
وأح(وأط،،وأرأ،أدأ،مي

"
"الحلبلس

الح@ةوفيأط(مى
"

لماموا@قوالمت"شهدةمنسمع
دي

والإيصاحالتقبد"
"

لإيصاحوالخقيجدا"
"،704(4 08).



لففترقواالفتمقوالحقمئودالزالعالنوغ

العباسأبوعنهروىالشافعي،البشتيسعيدأبوالشادس:

ري.لعذا

علوم،فيمتصرففاضلالشافعي(البشتيلسيدابو)الشادس:

ع@(أوحدثالأورلسدحل
الأ(

العباس(ألوعنه)روىالإسمرايييحامدألي

)العذري(عمربنأحمد

دئحررقحله،الدىهوهدايكورأد@،أط/371/وأخثى"العراقى:قال

واحذافئعؤصواحذاكاسا@إدالضلاح،اب@غيرس@هماه/1،932/1@رقمن

مما
(2)

تقدم
"

سعيدألوالقاصيإشماعيلأحمدسبنالخليلبدلك.يسمىومض

المارسي.اللهعبدأبوعنهروىالحنمي،السحزي

اسمداك@إنالالق،السحزيعيروهذاقال:
الحاكمدكرهالحليل،حده

في
"

عليه.ديلهالعافر@يعدذكرهإسماعيل،جدهاسموهذاليسابور"تاريخ

سوالخليل
أالحالدي1حعمرأليلنسليمارأبوأحمد

)؟(

حلائق،سمع

أأوخمسمائةثلاثسنةومات
()

العا@ر.عبددكره

فا

"فيحديتفيالرواةبعضمنوقعتغييرعلىالتنبيهأ
صحيح

أ:"حبانابن

مىالثايالقسمم@والمائة،التاسعالنوعفيوقع
"

صجح
"

حتاد.اس

بنالخليلأخبرلا"
جالرثابواسط،أحمد

(6)

الكردي.بر
حديا@ذكر"

(7)

منسمعأر(الي
ثي(2)"

كما""أط(

لإيصاحواالثيد"
"،704(4 ثي(4)(08

ا@"أد(
ري

"

@ي
وأح،أط(،

"
وحمسش

المف"الطرالصوا@،هوأنناهوما"
الاقص

(232)سيسالور"ناريح

ثي
حا@د"."أد(

"

5حاد"اسصجح 4 6 6،)11 5 7 5 2



كلا@
النواويتقريبشرح@ىالراوي@ب@ت@

وأخدادهم،آبائهموأشماءأشماؤهماتفقتمنلتاني:ا
اللهعبديسفىعمنيروونكنهمأربعة،حقدانبنجخفربنكأخمد

واحد،عضروفي

العرأقي.قال
نما@الزواة،بعضمنتغييرهذاأنالطاهر"

هو

سمعفإنهمحمد،بنالخليل
أمنه(

(1)
أنواعفيمتفرقةلواسط،أحاديثعذة

"الكتا@

عشرة(:مالكبنأنسأالتانية:

من
حمسة.الحدي@مخهمروىعرة،مالكبنأن@القسمهداأمثلة

ةالبصرنزلحمزة،أبايكنىنحاري،أثصاريجمينالنبيخادمؤل:اي@

أيضا،الحضرةنرلأح/131/1(أميةأبايكنىقشيري،كغبيوالثاني:

لهليس
اللهإن"ةحديثإلالمج@هالثبيعن

وشطرالفميامالمسافرعنوضع

1أر/ لأربعةا"لشنا"أصحا@أحرجه"الصلاةأ،/36

المقيه.مالكأ@والثالث

بع.لراوا

كولحاص.وا

آبائهموأسماءاسماؤهماتفقت)منالأقسام:من)التاني(

الضلاح:النقالوأجدادهم(
"دلكم@أكثرأو"

يسفىعفنيروونكلهمأربعة،حمدانبنجعفربن)كأحهد

واحد(.عصر)فىكلهمطالله،عبد

وأ@(.أر(،مى

ا

(428)"التحصرهشرح

2داودألو 4 0 7والرمدي1،،8 1 5،)1

(615)"المقدمة"

4/1)والساني 1ماحهواس0(،8 6 6 71)



لهقترقوالمتمىالحفشود.والعلزااالتوغ

حنبل.بناخمدبناللهعبدعنبكر،أبوالقطيعيأحدهم:

الذؤرقي.أحمدبناللهعبدعنبكر،أبوالشقطيالتاني:

سنان.بنمحقدبناللهعبدعندينوري،الثالت:

الفرسوسي.جابربناللهعبدعنطرسوسي،الزابع:

روىعضر،فياتئانالنئسابورييوسفبنيغقوببنمحفد

أبولتانى:والأصم،العباساأبوأحدهما:لحاكم،اعنهما

الأخرم.أبن(اللهعبد

اللهعبد)عنيرويالغدادي،بكر(أبوالقطيعية)أحدهم
بلى

الأصهاي،لعيمألووعهوغيره،المسد""@،ه/932/@حتبل(بنأحمد
وتلائمائة.وستينلمادسنةمات

احمدلناللهعبد)عنيرويالفريبكر(أبوالشقطية)التاني

وثلاثمائةأربعسنةماتأيضا،نعيمأبووعنهالذؤركي(

ستان(ل@محفددناللهعبد)عنيرويدينوري()التالث:

صالقاسمشعليوعنهالثوري،سقيانصاح@كئير،لنمحفدصاح@

الزازي.شاذان

لناللهعبد)عنيرويالحسن،ابايكنىطرسوسي()الزابع:

برالخصي@الحسنأبوالقاضيوعهالقرسوسى(جابر
اللهعد

1أد/لخصي@ي.ا أ(/57

وص
فياتنادالننسابوري،يوسفبنيعقوببن)محمدذلك.

الأصم،العباسأبوأحدهما:)الحاكم،أدلهع@دأبوعنهما(روىعصر،

أبن(اللهعبدأبووالتاني:
(1)

الأخرم(أ(أط/471/

الضلاح:ابنقال
"

"الأؤلدودبالحا@طويعر@

وأ@(.هأ،1س(1)



رن@
المواويتقريبشرحفيالراو@ص

الجؤني،عفرانكأبيوالتشبة،الكتيةفياتفقماوالتالث:

البضري.سقلبنوموسىالتابعي،الملكعبداكنان:

بنجغفرعنوالحضصى،القارئ،ثلدثة:عياش،بنبكروأبو

الباجدائي.والشلميلواحد،اعبد

العراقي.قال
"

محفددلك.فيالاتفاقغرائبومن
بنجعفربن

منهم،أوكلواحدة،لسةماتوا@يمتعاصرود،ثلاثةمحضد،
(1)

عشرفي

المائة،
محفدلكرأبووهم:

والحا@ظالأثباري،الهيثمبنمحقدجعفرسبن

محمدعمروألو
محضدبنجعمرلن

محفدبكروأبوالنجسابوري،مطرب@
بن

لسةماتواالبغدادي،كانةمحمدشبنجعمر
"وثلاثمائةستين

)كأبيمعاوالتسبة(الكئيةفىاتمق)ماالأقسام.من)والنال@(
اتنان(الجؤنيعقران

الفلاس؟وسماه)التابعي(الجؤليحبيببنالملك()عبدأحدهما:
"

"الرحمنعبد

سنةماتعليه،ياحولم
ومائة.وعرينتسع

متأحر)البضري(الحميدعبدبنسهل(بن)موشىالآخر)ط

والط@رانيالإسماعيليوعهسلمان،سالربيععنروىالطبقة،
)القارئ(.ةأحدهمتلاتة(.عياش/بنبكر)أبودلكمن)و،

الواحد(عبدبنجعفر)عنروىاثذي)الحقصي(ألالي)و(

الصلاح.النقالالهاشمي،
"

"ثقةغيروحعفرمخهول،وهو

لسد)الثالثا)و(
مي

ا
حبصالباجدائي(

"
واسمه"الحديثغرب

2أ@/حسين. ومائتين.أرحسنةماتأ(/40

الكميةفيهأتفىماوهوبقسم،المثالهذأالعرأقيوأفرد
(4)

الأبواسم

(1)
أط(@

السحدقيةولي
.(617)"المفدمة"(3)

(5)"

.(430)"التصرةشرخ

"

.(429)"التبصرةشرخ

@دها
3والا"ةأط(ثي



لضقترقوالمتم@الحفشودوالزالغاالتوع

مة،التؤامولىأزبعة.صالحأبىبنكصالحعكسه،الزابع:

ومؤلىوعائشة،عليعنلشدوسي،والشمان،اصالحأبوأبوهواتذي

حريث.بنعمرو

ابائهموأشهاءأشماؤهماتفقتمنالخامس:

الأ@وكنىالاسم،@يهاتفقبأد)عكسه(الأقسام:ص)الزابع(

تابعيونآربعة(صالح،آبيبن)كصالح

محفد،ألوهووكيتهننهاد،أسيهواسمالتوامة()مولىأحدهم.

وعيرهم،وأل@،عاس،والنهريرة،أبيعنروىمدني،
ضحتلص

ير

ب@أميةنجتوالتوأمةبهالاحتحاج
الحمحيخلف

لثاا)و(
ألايكىمدي،)الشقاد(ذكوادصالح(آبوألوهندي)اني:

1أح/الزحمن.عبد مسلم.لهوأخرجأن@،عنروىب(/31

ب@حلآدوعهوعانسة(على)صروى)السدوسي(النالت)و(

فيالئحاري(@أر/631/ذكرهعمرو،
"

التارجع
"

(2)

ديحتاروالر

"الثقات"

أليصروىمهراد،أليهواسمحريث(بنعمرو)مولىالرالع.)و(

فيالبخاريدكرهعياش.برلكرأبووعنهفريرة،
"

التاريح
"

ا

اسوصقمه

وجهلهمعين

رائدة،أيبنركرياوعهالشعبي،عنروىأسدي،خامىولهم

النساثيلهوأحرخ@

آبائهموأشماءأسماؤهماتفقت)منالأتسام:من)الخامس(

(1)
أح،@ي

"

بهم
"(2)"

(283/4)الكير"الاريح

اول"(4)(4/377)"النما@"(3)
2لم/االكر"ربع 83)

(5)"

الاريخ
1الدارميروابة" 1 3 4 1

الصوا@لعل(6)
السائيوحهله"

"

كما@ي
"

التصرةشرح
"الكمالتثدبو")234(،"

(3/15)"الاعتداليرانو"9(،13/5)

لاا(7)
@ينن

9لكبرى"ا" 0 8 41)



اتقربشرحفيالراو@ريبت@
لنواوي

عنهالمشهورالقاضيالأنصارياللهعبدبنكمحفدوأتسابهم،

ضعيف.سلمةأبووالثانيالبخاري،

كحفاد.فقصد،الكئيةأوالاشمفيالشادس:

@يمتقارباناثانالأتصاري(اللهعبدبنكمحفدوأتسابهم،
الطقة.

1أط/روىالديالضريلمشهور(القاصي)اأحدهما: )عنه@،/74

اللهعبدشالمثنىوجدهوالناس،البخاري(
لسةماتمالك،بنأنمربن

ومائتين.عرةخمس

وأسمضعيف(سلمة،ألو)والتاش:
أيضا.بصريوهوزياد،حده

حضرجدهثالث،ولهم
(1)

روىمالك،بنأنسبرزيدسهثامبن

النووثقهماجه،ابنعه

حئانابندكرهالأنصاري،رلهعبدب@فسدجدهورابع،
ير

ثقات

التاسعي@

الاسم(فىيتمقاأأدالأقساممن)السادس(

2أ@/ذكرهقعو السندفي@،/40
أوأبيه،ذكرغيرمن

سلصة!اسأوزيداب@هوهليدرى"

سليماكانفإنعه،روىمندحسبويعر@

محمدقالهزيدأبنالمرأد@
(@أد/751/لن

الروا
لمزيوامريمهر

قاسلمة،داشالتودكي،إسماعيللنموسىأو

لاإنه"الجوزي:اب@قال
"عهإلايروي

(7)
إشكالفلا

فقط(الكنية)أوفقط

لا)كحضاد(تميرهن@حة

ن
عارفا،أوحربب@

الذفلييحيى

الرامهرمزيله

"أط(لي
حمص

"

"

(432)"التحصرةشرح

ا
7/2)"الكماللهدب 69).

"

(428)الأنر"أهلفهومتلقيح

(356/5)"افثا@"

.(284)"الثاصلالمحدث"

(284)"الثاصلالمحدت@



لمفترقوالمتفقالخفسود:وابعلزااالتوع
ذ@ي

ألسبه،ولمحقادحذثنالكم.قلتإذا"قال:عقادعنالذفلىوروى

"سلمةالنفهو
(1)

هذلهأومئهال،لنحخاجأطلقهإذاوكدا
س

دكرهحالد،

لمزيا

زيدابنعنلالزوايةانفرد

احمد
لنوأحمدالموصلي،إئراهيمب@

بنوأحمدالحرالي،الملكعد

الرقاسي،مروانبنوأزهرالعخلي،المقدامبنوأحمدالضبي،عبدة

إشحاق،بنوالأشعتالظساع،عيسىسسحاق@إسرانيل،أبيلنسحاق@

بنوبشر
بنوالحسنالسكراوي،عمروحامدسالمغلس،لنوجبارةمعاذ،

أسامة،وحقادسالحؤصي،عمربنوحمصالوليد،ب@والحسينالربيع،

لنوحميد
بنوحؤثرةم@عدة،

لنوحل@جداش،لنوحالدالمنقري،محمد

بنودأودعمرو،بنوداودالمزار،هئام
وسعيدسعدي،بروركريامعاد،

سوشقيانالظالقاني،يعقو@بروسعيدمصور،لنوسعيدالأشعثي،عمرو

لنوالضلتالئرمذي،اللهعبدبنوصالحالزفراني،داودبنوسليمانغيية،

بنوالضخاكالخاركي،محفد
الفهتالي،الحراحلناللهوعدالبيل،مخلد

الحخي،الوها@عبدلناللهوعبدالواسطي،الخمارداودبناللهوعبد

اللهوعبد
العيهشي(1المباركبرالرحمنوعبدوهب،لن

(3)

العريرسوعد

أوعبيد(المغيرة،
(4)

عمرسأ،@ح/231/اللهوعيدالثرخسي،سعيدبنالله

القواريري،1
()

2أ@/بنوعلي ري(السياأزيدوعمرسلمديي،اأ،/41

عون(بنأوعمرو
(7)

الفصلسوعتانالقراز،موسىبنوعمرارالواسطي،

@
"(2)(283/12)اللاء"أعلامشر

(269/7)"الكمالتهدب

النسحجحيعير
والصوا@الحسسى"،@

"

اليمثي
"إلىلسة"

عاي@لي
الطر"

4/2)"الألسا@" 70)

أح،و@يأط(،مىسقط(5)وعد"."أ@،.في
القرار""

لي
أوس"أظ(.

السح.حميع@ي
"

عر@عمرس
"

وهو
مىوالفتحطأ،

7/2)"الكمالتهدب" 44)



النواويتقري@شرحفيفىالرا،رلبت@

أوفضيلال@جستالي،
1 1

1ر/@(1 / 1 بن3،7
حضاد،بنوفظرالقئاد،الوها@عد

شوليثسعيد،سوقتية
ب@ولي@الصفار،حفاد

البلخي،أط/571/1،حالد

زنبورلنومحفدالمقدمي،لكرأبيلنومحفدالسكري،إسماعيلومحضدس

بنومحمدلوين،سليمادب@ومحفدالرياديزيادبنومحمدالمكي،

الطماع،ب@عيسىلنومحمدحساب،برعبيدبنومحمدالرقاشي،اللهعد

بنومحفدالمروزي،@ساوربنالثصربرومحفدالحرشي،موسىبنومحمد

الحضري،حداشبنومخلدالحضري،الحسنبنومخلدالىأ@ب،نعيمألي

أحفص(بنومهديالراري،منصوربنومعلىمسزهد،بنومسدد
(3)

عنه-روىمنآخروهوالتئتري-سهللنوالهيشملشر،بنوهلال
بنووهب

عربي،بنحبيببرويحيىالكزمالي،بحرسويحيىحارم،لنحرير

لنحيىوالضري،درشتسوجيى
اللهعد

بنويحيىالمصري،بكيربر

سفو@اليسالوري،يحيى
المعنيحمادلن

سلمةابنعنلالروايةاسفردومص

السامي(1الحخاجبنإئراهيم
(4)

الذارع،سويدأبيبنبرأهيم@
بنعمرأبيلنشحاقوإياس،أبيبنوآدمالحضرمي،إشحاقبنوأحمد

ال@ري،بنولشرموسى،بنوأسدال@لولي،منصوربرشحاقوسليط،

بنوبفزالزفراني،عمربنوبشر
بلال،بنوالحسنهلال،بنوحئانأسد،

بنوداودخياط،لنوخليفةعروة،بنوالحسي@الأشي@،موسىب@والحسن

أوسريج(الررقاء،أبيبنوزيدالحباب،بنوزيدشي@،
()

النغمان،بن

داودوأبواللخمي،يحيىوسعيدسالبضري،الجبارعبدبروسعيد

2/@@وسهابوشعة،الظيالسي، عباد،بنوطالوتالبلخي،مغمربن(@/41

السخحميع@ي
"

و@صل
"

م@والمثمتحطأ،وهو
"

.(244/7)"الكمالتهدب

"وأط(.وأ@(،أر(،@ي

"أد(في(3)"الزلادي

السبح.لق@ةوثيأح،س
1

الثامي
السخلفيةوثيأح،من(5)"

"

"

وشريح،.



والمفترقالمتمقوالحضسودالرالغالتوع

اللهوعدأ،أد/851/الضي،بكارب@والعتاس
العحلي،صالحص

الصمدسوعدحسان،لنالصمدوعبدالجمحي،سلايمبنالزحمنوعبد

الملكوعدالحراني،داودب@الغماروعبدالوارث،عبد
مىوهوجريح،س

أبو@مر(أالعزيرعبدبنالملكوعدشيوخه،
(1)

الواحدسوعدالسمار،

الدهوعبيدكيا@،
بر

العيشي،1محمد
(2)

بنوعمرو
وعمروسالحرالي،حالد

لعيموألوالرليع،بنوغسانالجبار،عبدلنوالعلاءالكلابي،عاصم

بروقبيصةالواسطي،عنشةلنوالفضلدكش،ب@الفصل
ب@وفرل@عفحة،

بىوكاملأسى،
أقراله-وهو@أص-برومالكالجخدري،طلحة

كربرومحمدسيوخه-منوهوإشحاق-بنومحمد
(3)

ومحضدسالئزسالي،

الل،عاصمأليسومسلمالمضيصي،كثيرومحمدسالخزاعي،اللهعبد

حالدومعاذشمذرك،لنمطفركاملوأبو
(@/17دط/ومعاد@سقيق،ب@

س

لنومهنامعاذ،
لمميل،والتصرسالضي،داودلنوموسىالحميد،عد

بنوالنضر
الحرشي(1محمد

(@)

شوالنعمان
سوهثامالتلام،عد

الملكعد

سويحيىال@يلجمي،إشحاقسويحيىجميل،بنوالهيثمالظيالسي،
حقاد

وألوالحصرمي،إشحاقبنعقوبوالرازي،الصري@بنويحيىالثيبالي،

@،أح/231/مولىسعيد
أر/الجريدلكدكرالعقدي.عامروأبوهاشم،لي

1 في@،/37
"@ذيبه"

(1)
وأخ(أز،،@ي

"
نصير"

(2)
ص

أح(وديأط(
"

السي
،"

ودي
العي"وأ@(رأرأ،أد(،

الطر"

4/3)"لأنسا@لاا 69).

(3)
@ي

يمر،"أظ(.

الحرشيالسح.احمغفي)،(
لما@يمواثقوالمنتالمهملة،لالحاء"

(2/45)"لألا@ا"

2-2لم7/2)"الكمالتهدب"(5) 4،52 57-2 وراحع9(،5
يرالدهيدكرهما

6،(6لم-64/7)السير،"



@وليز
لنواوياتقريبشرحفىالراو@برت@

وعبد
بمكة:قيلإذاسليمان:بنسلمةقالوشبهه،الله،

ابنوبالكوفةعمر،فابنوبالمدينةالزبير،ابنفهوالله.عبد

وقاللمبارث،ابناسانوبخراعناس،بنالبضرةوبامشعود،

عناس.فابنالمكيأوعقرو،فابنالمضريقالهإذاالخليلي:

عناس،ابنعنسئعةعنيزويشغبةإنالحفاض@:بعضوقال

جقرة......................أباإلاوالزاي،بالحاءحفزةأبوكنهم

من)@،
وشبهه(.الله،)عبدأطلقإذاذلك

الزبير،ابنفهوالله.عبدبمكة:ثيلإذاسليمان:بنسلمة)قال

مسعود)ابنفهو)بالكوفة(قيلإداولعمر،فابن)بالمدينةقيلإدا@أ

)ابنفهو)بخراسان(قيلإذاو،عتاس،)ابنفهو)بالبضرة(قيلإداط

رك(لمباا

فيالخليلي()وقال
بنعمرو،فابنالمضريقاله)ادا"لإزشاد":ا"

2أ@/العاص أومسعود،فابنالكوفيأوعباس(،فابنالمكى)اوأ،/42

عمر"لابنالمدني

شميلبنالثصروقال
قالإذا"

(3)

بنعمروفابناللهعمدالشامي:

عمر".فابرالمدليأوالعاص،

فيالمصريينلعضيمعلوكذلكصحيح،القولوهذا"الحطيب.قال

عمرو"ابن

عباسابنعنسبعةعنيرويشغبةإن"الحقاظ:بعض)وقال

جفرة،أباإلأ)والزاي،المهملةبالحاء(حضزة)أبوله.يقالكلهم(

"

1/4)الإرشاد""(2)(2/72)"الراويلأحلاقالى@اجمع 40)

"أرألي

قيل
"

@يقيالعراعراه
لإيصاحواالتقحيد"

@يللحطب(413)"
"الكماية"

عليه.أق@و@



والففترقلضتمتئاوالخفشودالزالغالتوغ

فهوأطلقهإذافإتهالضنبعي،عقرانبننضروالزاء،بالجيم

التشبة.................................كي

بالجيم(فهوآطلقةإدافإتهالضنبعي،عفرانلننضروالزاء،بالجيم

ولسهباسمهذكرهعيرهعنروىليادا
"

العراقيقال
أطلقورتما"

(2)

أحمدروىمامثالهأيضا،غيره
في

حعمر،بنمحقدثنا"مسنده"
شغحة،شا

أحمزة(أليص
(3)

"

النسمعت

ألع@وأناعشي@اللهرشولبيمز"يقول:عتاس
مع

مةلاخأتالعئماد،

خلف
باب...

أحضزة(أبيعنالزوايةأطلققدشغبةفهذاالحديث"
(@)

عضرادسواسمةالقضاب،والزايبالحاءهوإنماعمرار،لننضرهووليس

روايته@يم@لمبئنهكماعطاء،أبي
()

"

حمزة(أبوأالباقود:والخمسةقلت:
(7)

كيسادسالرحصعبد

فيالمصنفاتأفائدة
القسم(:هذا

فيالخطبصئ@
أمفيدا(كتالاالق@مهذا

(9)
ليانديالمكمل"سفاه

فيوقعفيماالتصنيفالناسوأفرد"المهمل
"

البخاريصحيح
"

م@
ذلك.

مزقاواللفط،حيثم@التسبة()فييتفقاآدالأقسام.من)الشابع(

حسنتألي@فيهطاهرولابنإيى،المنسوبفي

"ا(

الرويالمهل
"(128/1)(2)

@ي
أد،

3)
ورخ(أرأ،دي

حمرة@
"(4)

أر(،ثي

"ه(

مسلمصحيح
"2 6 0 والتقييد"(6)4،1

7)
"،حمرةأ@"أر(.@ي

أح(ولي
."حمرةألو"

الا@سسردلس@كملو@الأصول،ثىكدا(8

9)
ثي

لثي@ا""أد(

هووكتاله(10
ديالصلاحاسعليهلصالمتفقة،الأ@ساب"

وهو(620)"لمقدمةا"
ولقدا



النواويتقريبشرحفيفىالرا،ريبن@

وشهراملها،منطبرشتانغلماءأكترالشمعاني:قالكالاملتىلم

وخفئالبخاري،شيخحفادبناللهعبدجئجون،املإلىبالتشبة

املإلىإتهقؤلهما:فيعياضالقاضيث@االغشاني،عليأبو

منوكثيرالمذهب،@الىحنيفة،بنيإلىلمالحنفنيذلك

منووافقهمياء،بزيادةحنيفي،المذهبإلىيئسبونالمحذثين

وخده.الأنباريابنالتخويين

منعلماء@برستاناكمر)الشمعانى:سغدأبوقال()كالاملي،

آملها"أ،أط/671/
(1)

حفاد(بناللهعبدجنحونآفلإلىلالتشبةولمئهر

تغالغشاني،عليآبووخفىالبخاري،شيح)2(أالآملي(@أد/851/

طبرستاد(.آمل)إلىمنسوبانه(قولهما:فيعياضالقاضي

المذهب()والىقبيلةحنيمة(بني)إلىلبةالخنمي(ذلكومنأ

المجيدعبدالكبيرشعدبكرأبوالأولوص@،أ@/242/حنيمةلأبي

الشيحان.لهماأخرحالله،عبيدوأخوهالحنفي،

حنيفي؟"المذهبإلىينسبونلمحذثينامن)وكتير
(3"

بزيادة

دلك.يأبودالثحاةوأكئرللفرق،ياء(

.(5وحدلأتباريابن)البركاتاأبولكمالاةلنحويين(امنكقهم)ووا

"كتاب@يأخترتهوقدمعه،والصوابةقلت

الجوأمعجمع
"

في
العربية

(4)
"السمحةبالحنيفيةبعثت"ك@م:قالفقد

()

اللفظةفيالياءفأثبت

الححيفإلىالممسوبة
(6)

ذلك.منمانجعفلا

.(67/1)"الأسا@"(1)

(3)
"أأ@لي

الحمي
"

5/2)أحمدأحرحه(5) 66).

أخ(ثي
"

."الأيلي

"

الهواجمعهمع
"(3/4 00)

."الخيمة"أ@(.@ي



والضقترقلضتمقالخمشودواالزالغالتوغ

أوبالزاوي،فيعرفمبين،غيرالبابهذامنوجدماثغ

آخر.طريقفىببيانهأوعنه،المزوي

)غيرأ(أح/331/كلهاالأقسامفيالباب(هدامنوجدما)ثغ

آحر(فيلبيانهآوعنه،لمرويا)أوعهبالزاوي(فيعر@مبين،

عال@إلىيهيرجعجذا@مشكلالرواة،واستركتيين،لمفإدتقذم،كما

يتوقف.أووالقرائن،الطنون

الضلاح:ابنقال
كمايقوى،أ،أر/831/لابطىدلكفيقيلوربما"

الوليدسعنهفام،أليع@لحديثيوفاالمطرزركرياب@القاسمحذث

3هداسفيادمنالحافطنصربنطالبأبولهفقالسفياد،صمسلم،

الضطررلهفقالعيية.اسهوبلطالب:أبولهدقالالثوريهذافقال:

هوومحثوصة،معدودةأحاديثالثوريعنروىقدالوليدلأفىقال.أين؟من

"غييةبابنملب

العراقي:قال
هدايكودأدلهمل@اكونهم@يلرملالأنهنظر؟وفيه"

مر

م@يكونأنيحوزبلأطلقه،إذأعنهحدثه
المعدودة.الأحاديثتلك

روايةالرحالوأسماءال@واريحكتبم@شيءفيأرلمأديعلىقال.

وفاةدلكرخحوالثوري،صروايتهدكروانما@البتة،عيينةابنعنالوليد

بزمنعيينةابنقبلالوليد
"

(416)لإيصاح،واالختييد@(2)



النواويتقريبشر@فيالراوفى@لبت@

@ه@خمسون@النوع
المتشابه

يتفقأنوهوكتاب،فيهوللخطيبقبله،التوعينمنيتركب

عكسه،أوأبويهمافيذلكويختلفويأتلفنسبهما،أوأشماؤهما،

كتيرون.بالفتحعليبنكموسى

المتشابه(.والخفسود:الخامس)التوع

كتابئ(فيهودلخطيب)قبله،اللدينالنوعين(من)يتركبنوعوهو

"القشابهتلخيص"@/342/1،@سماه
كته.أحس@م@وهو

ليويقترقاوالخط،الثمظفينشبهما(أوأشماؤهما،يممىأن)وهو

خظايأتلفاسأن)أبويهما(أشماءفي(دلكويختلف)ويأتلفالشخص

ويتفئلمظا،ختلماوخطا،أسماؤهمايأتل@بأدعكسه()أولمالاويختلفا

أوالاسمان،يتمقبأدذلك،لحوأووخطا،لفظا@،أط/671/يهماأسأسماء

ويختلفلفطا،النسبةيتفقأونطفا،نسشهماويختلصلفط،الكنيهخان

دلك.أشبهوماالكنيخانأوالاشحاد،

فيلي@ىالمتأخرين،في)عتيرون(للعينلالفتح(عليبن)كموسى
فيولاالستة،الكت@

"

"المخاريتاريخ
خيثمة،أبيوأبنحاتم،أبيوأبن

"ثقاتو"لعيم،وألييونس،وأبروالحاكم،

ا"طسقاتو"د،حمااس
ب@

سعد،

"كاملو"
ممهمعديابن

أحد

و@ي
"

لعداد"تاريخ
(1)

متأخرانرحلانمنهمللحطيب
"

ا(1)

(1/54)"المشاولواتلحيص4(،15/5)لعداد"تارلح



المتشالهوالخضسو@:الخامسالتوغ

المضري،..........رباحبنعلتيبنموسىوبضفها:

الرارالأخولبكرأبوعليسموسى
(1)

الفزيالي.حعفرصروى

الختلي(آ،أد/951/عيسىأبوأعليلنوموسى
(3)

الأتارى،اسعهروى

وابن

"

القمقتيعفرادأبوعليب@موسىعساكر"اب@تاريخ

الوويدرأبيعنروىالححوي،

فيوذكر
"المتشابهتلخيص"

(4)

الفرشيعليبنموسىرالعا.
()

سالفضلأبوقداحبنعليبنموسى

(6)
سمعالمؤدد،الحتاط

السمعاليوالنعساكرالنمنه

الأندلسي.الأمويغالبلنعليب@ومولسى

لألاراالنذكرهماالتحوي،الإشمجليالحريريعامربنعليبنوموسى
(8)

العرأقي.قال
المشرقصالإسلامتواريحيرالمذكورون@هؤلاء"

لأتهملهمالثووي@وص@عثرة،يملغوالمالصلاح،اب@زمنإلىوالمغرب

تجور"@هكثيرون
(9)

مصر،أمير)المضري(اللخميرباح(بنعليينموسى)وبضقها

العيربصماشتهر@،أح/331/

لي
الرار!."أأط

ثي
"،الحليعيسىألو"أأ@

أح(و@ي
الحيليعليألو"

"

"

(11-8/64)"د@نقتارلح

(1/5،253)المناله،دلحص"

"أد(.في

القدسي
وأح،أ@،،م@سقط(6)"

"

الإسلامتاريح
"(36/4 والطر(56

"

عاكر"اسمعجم
1 5 2 21)

الماحالثدا"
"(2/6 لإيصاحواالتثيدو"8(،8،768

لم(ا9)"

لإيصاحواالتقييد"
"(419)

3/1)للدارقطي"لمحتل@واالمؤتل@إ 5 س=العيلعد"لمحتل@واالمؤتل@و"0(،6



اتقري@شرحفىالرأو@برل@
لنواوي

اسم.وبالفئحلقب،بالضموقيل:فتحها،منومنهم

سعداب@نقلهفتحها(من)ومنهم
مضرأهلعن

(1)

وصخحه

لسخاا
ري

(2)

"رقلمشاا"وصا@
(3)

2أ@/0 43/،@

الدارقظنيقاله("اسموبالفتحلق@(بالضغ")وقيل:

موسىعنوروينا
"قال:أنه

علي،قالوأ:أميةبنوولكنعلي،أبياسم

عليئقال.منحرج@وفي
"

"أيصا.وعنه
حلفيأحعلهلمعلي،بنموسىقال:من

"

اشمييصغرأحداحلفيلا(أر/831/أجعللا"أبيه:وعن
"

(7)

كالت"المفرئ:الرحمنعبدأبوقال
اسمهبمولودسمعواإذاأمةبو

عليئهوفقالرباحا،دلكفبلغقتلوه،علي
"

فيحانابنوقال
عندهمعليكليجعلونالثامأهلكان""الثقات"

علحالبغضهمعلثا
عليرباح:ولابنمثملمة،لوالدقيلأجلهومنلورحبه

"

(3)

3)

/6)ماكولالاسالإكمال،و"5(،1/54.5)"المتنالهتلحيصو")921(،سعيد
2 5،02 3/9)ححرلاس"المسهتصبرو"1(،5 "واطر(67

دمنقتاريح
"(64/

29/1)"الكمالواتهدب8(،-3 22-1 25)

7/5)"الطقات" 12)
يقولود.مصرأهلأ@ا"تالجثصطدورعليترحمةلي

رلاحسعلىثيقولون.العراق،أهلوأ@ارلاحلنعلي
"والطر."

التصرة!شرح
(435)-

6/2)ا@حير"الشاريح 74)
أدحلهلكمهعط،لدورعليترحمةدي

@ي
عليلا@

عليوالصحيحعلي،ويفال"فالنممكرا،
دلكصطوفدالمراد،على@دل"

محققه،
7/2)مومىقرحمةديوهو "الكت"والطرالقلملصط(89

للزركني
(3/6 الداو"6(،5

الماح
(435)"الصرةشرحو")2/886(،"

2/1)ار"الأسمارق" 1"/3)"والصخل@المؤتلص"(4)(10 56)
"

دضتارلح
"(247/44)

(1/55)"المثالهاتلحيصو)921(،للأردي"والمختلصالمؤتل@"

"النقا@"

7/4)حادلاس 44/2)"دمقلارسحو"4(،5 47)

.(247/44)"دمنقسارحو"5(،1/5)"المتمنالهتلحص"
(454/7)"الحقا@"



المتشالهوالحضشودالخامسلنوع

@برجا

فتحة،..........ثمبضقة،المخزمي،اللهعبدبنوكمحقد

بحثالئمثلأن@يئبغيموسى،والدفيالاحتلا@وقعولقاقلت:

بثيربنوأيوببشير،لنأيوبودلكغيره،

مسلمبنثعلبةعنهروىشاميعجليمكبر،أبوهالأول

الخمينأبوأ،أ@/771/عنهروئبصريعدويمصغر،أبوه

وغيرهما.دة،وقتالبصري،الدخا

عكسهأمثلةومن
سوشريحالنغمان،بنسريج

وكلاهماالئغمان،

عهروىالبقدأدي،للؤلؤيامروانجدهوالجيم،بالمهملةلأول

ريلبخاا

الكوفيالمفملةوالحاءبالمعحمةوالثاني
(4)

تالعي
له

دي
الأربعهالى""

طالبأبيبنعليعنواحدحديث

للحاءفتحة()ت@اللميمبضقة(المخزمياللهعبدبن)وكمحفد

(5)

1/2)"لإكمالاو"0(،1/5)"المشالهتلحيص" "الكمالتهدور"والطر(90

"وأه(أد(،
مصري

"والمخل@المؤتلصو"السح،سفيةصوالمنمت"

(1/5،152)"المالهتلحيصو")62(،سعبدب@الغنيلجد

10/2)"الكمالتهدبإ 10/2)السير"و"9(،1 1،92 الاعتدالاراد@وا0(،2

3 0 8 41)(306/2).

3/1)للدراقط@يوالمحتل@،المؤتلص" 2 العنىلعدوالمخل@االمؤتل@و"8(،7

4)1/794،المتنماله!تلخبصو"1(،17) تصبرو")4/772(،الإكمالاو"8(،9

2/7)القبما" 78).

ودداألر
2 8 0 1والترمدي1،،4 1 4 9 7/2)لسائيوا8،1 1،62 حهماواس7(،1

3 1 4 2،1



في!*2
النواويتقريبشرحفيفى4الراريبت@

المخرمي،اللهعبدبنومحمدمشهوز،بخداد،مخزمإلىكشرة،ثم

الشافعي.عنروىمشهور،غيرمخرمة،إلى

فيالذيلييزيدبنوثورالكلاعي،يزيدبنوكثؤر

"فيوالأولالضحيحين،("

خاضة.مسلمصحيح،

إياس،.....بنسغدلمبالمغجمةالتابعيالشئبانيعمرووكأبي

المثددةللراءكشرة()تغالمعجمة
(1)

بهامحتةبغداد(مخزم)إلىنسة

الحافظ،البغداديالقرسيحعفرألاكنىوالمبارك،جده)م@تمهور(
قاضي

داودوأبوالبخاريعنهروىحلواد،

أوالراء(الميمبمتحالمخرمي(،اللهعبدبن)ومحفد
(3)

وشكون

روىمشهور،)غيرنوفلب@فخرمة()إلىلسبةالمكي،الحغحمةالحاء

زبالةبرالعزيزعدوعنهالشافعي(عن
الح(

لذيلي(ازيدبنوتورلكلدعي،ايزيدبنوكتورأ
(5)

مالك،عنهماروى

"فيوالأولا(الصحيحينلم)فيلهأخرجوالثالي

صحيح
خاضة(.مسلم"

العراقي:قال
هذا"

الأطعمةفيلهروىخاصة،البحاري@يبلوهم،

ص
خالد

إذاك@التميكان@،أد/951/أمامة،أبيعنأ،أ@/442/مغدانبن

ر@ع
الحديت"د@ه...الحمد"قال:ماثدته

(6)

أخر"أحاديثوتلالة

بن)سعدالممتوحةبالمعجمة(التابعيالشيبانيعمرو)وكأبي

الكوفيإياس(
(8)

الستةالكت@فيحديثهمخصرم،

25/5)االكمالتهدب"(2).(178/1)"المتشالهتلحيص" 3،45 36).

أط،مر
السح@ةو@ي

والواو""
"

بهالمكتلح@ص
7/3)"الإكمالو")1/771(،" 11).

"أ@(لي

الديلمي
5المخاري(6)" 4 5 81).

لإيصاحواالتقيد"
1/5)"المننابهاتلحيص(8)(042)" 7،25 73)

10/2)"الكمالتهدب" 58-2 60)



لضتشالهالخفشود:واالحامسنالنوع

كعفار-وقيل:كغزال،وقيل:كضرار،مرار-بنإشحاقلئغوياومثله

يخيى.والدززعة،بالمفملةالتابعي،الشيبانيعمرووأبو

جماعة،......................العينبفتحزرارة،بنوكعمرو

مرار(شإشحاق)اللغويالثانيعمروأبو)ومتله("
(1)

الكودي،

شدبنالغيعدقاله)كصرار(والتخعيفالميملكسروألوهبغداد،نزيل
(2)

لراءاولديدبالقحوقمل()3(أالذارقظنيقاله)كعزال(لفنحها)وقيل(:

فيذكرله)كعمار(
"

صحيح
"

اسمأحنع"حديثتمسيرفيبكسيتهمسلم
"الأملاكملكنممىرخلاللهعد

"

برعترةبنهارودالثيانيعمروأبووهو:أيضا،ثال@ولهم

ليحديثهالتالعي@،أتباعمنالكوفيالزحمنعد
"

سس
داودأبي"

كذاكناهوالنسائي
والئخاري،وأحمد،ال@ديني،واسسعيد،لنيحيى

المريعليهاقضروماوعيرهم،والحطيب،الحاكم،أحمدوأبووالنسائي،
(7)

فوهمالرحصعمدأبوكنيةأنس
العراقيقاله"

السنبانيعمرو)وألو
(9"

المموحةلالمهملة(التابعي
(10)

أح/
1 أ(/34

لهيحيى()والدوالأوزاعي،عموهو)رزعة(اسمهالنامأهلمنشخضرم

فيالبخاريعند
عقةعلىموقو@واحدحديث"الأدب"كتا@

(11)

جماعة(العينبفتحزرارة،بن)وكعمروأ
(12)

1/5)"المشالهدلحيص" 7،35 (151)"والمحتل@المؤدل@"(2)(74

3/11)"لمخلصواالمؤتلف@ 4،)0(4/2 1 وكدا@لهوالتدسد،لمتجعطوعده(27

اتوصيحديالدبرلاصراسعه
الأطعهلقلهولكى)8/86(،"المته

@يسي

2/6)الندا"@ ديوالعرافي0(،9
"

د@لثخح)734(،"التصرةشرح

"

مسلمصمحيح
"4 3 (573/1)المثاله!تلحيص"(3)(112

30/1)الكمال،تهدب" 01 30/1)"الكمالتهدب"(7)(02 00)

""

ثرح
(436)لدكرة!وا"لتصرةا

لي
وأح(.أد(،

3/3)"لألسا@ا"الظر.ليالثيا" 54)

1/5)"المتابهتلحيص"( 74).

1المثرد"الأد@"( 1 1 ديلألالياوحسه1(،2
"

صجح
8الممرد"الأد@ 4 71)

1-149/1)"الفنمالهنلحصنالي(إ 53)



النواويلمر@شرحثيالراوفىب@ل@

بالحدثي.معروفوبضقهالتئسابوري،امحقدأبومشلم(أشيخمنهم

)منهم
(1"

النتسابوري(محضدأبو
(2)

اليخانعنهروى

بالحدثي(أ،أر/931/معروف)وبضمها

الدارقظني:قال
لها:يقالالئغرفي@،أظ/771/مديةإلىنسبة"

"الحدت

الحاكمأحمدأبووقال
"الحديثةإلى"

الحغويكهروى
(7)

وعيره

الأ@ن@أمثلته:ومن
الأوري.نوفيي،

النونوتخفيفالمهملةلفتحالأول
(9)

لنيمن
أسد

بضئمشريك،بن
الئن

(10)

حخاحعهروىفرسلأ،حديثاالتفديعثمانأبيصروىالضري
مسزهدعموهوالصواف،

(11)

مسذد.والد

الهياجأبوالكوفي،ب،أ@/442/حصينابنالتحتيةبتئديدوالثاني
(12)

لهأيضا،تاير
في

"

مسلمصحيح
"

الجنائزفيعليعنحديث

لعدها
ملماشحأط(لي

"

1/1)"المثماولتلح@ص 5 1-1 53)

@ي
"

الصلاحاسمقدمةو""،اقلحيصتالي
"(625)"

الأبناسيلهلكى."ملمعهروى
ثي

2/6)"لنداا" فيقيلعراوا1(،9
لإيصاحوالمييدا"

4)124،لأ لبحارياأدعلى(22
ليالخ@تعاسأي.وكأد"وقالة،فيأحاديتلهوى

ملمعلىافنصاره
"

".(29/22)"الكمال)تهدبلحيالمريلهرمزوقد

س!مح
1/1)"المحشالهتلحيصتالى" 5،41 5

"
الرقانيلاتسؤا

"3 5 .(625)"المقدمة"(6)(41

"أ@،@ي

"،المعي
وأح،أطأ،و@ي

"

الصيعي
"

"

1/1)"المحشاله@لحيصلالي 2/2)"ايإكمالو"4(،5 64)
"

1/5)"المن@نالهتلخيص 2/3)ماكولالالن"الإكمال"(10)(85 17).
7/4)"الكمال@دب" 2،74 "وانطر.(28

1/5)"المتشالهتلخيص مقدمةو،5(،8

الصلاخاس
"(626).

"

5)1/385،"الممشالهتلحمص 9مسلم(13).(84 6 91).



الضتشالهوالحضشودالحامسنالتوغ

تالعيشاميالثضر،ألوالأسديوحيان
(1)

فيلهأيصا
"

صجح
"1 س1

حبان،
(3)

واثلةعنحديث

لأنماري.الالرظوألولأئصاري،االرجالأبو

بنمحمدالجيم،وتحميفالراءبكسرالاؤل
مدلي،الزحم@عد

عنروى
حدلةالزحمنعبدنجتعمرةأمه

دي
"الضحيجن"

(6)

فحفدالمفملة،ولديدالراءبفتحوالثاني
ل@

لضريخالد
(8)

عدله

ضعيفوهوأنسعنواحدحديثالترمذي

مصغر.كلاهماالمضري،عفيروالنالمضري،عفيرالن

السحاريعهروىغتمادأبوعفيربركئيربنسعيدبالفهملة،الاؤل

متروك.الحسين،1اسمهبالمغجمةوالثاني

1/5)"الممشالهدلجص" 84)

"أظ(في

مسلم
"حاشيها@يو@"

@ي
حاد"اسسحة

"

6حاد"ابنصحيح 33،)16 3 4،)16 3 5،،11146)

2/1)رقطيللدا"لمحنلفوالمؤنل@ا" 0 لصيالصد"لمحنلصوالمؤنل@او"4(،6

.(4/32)"لإكمالاو")001(،

(25/206)"الكمالتهدبو"2(،4/3)"لإكمالا"

ريلمخاا@
"5 ملمو"2،7"1

"1 9 2 61)

العرافيفال
"

محمد"حالدسوقبل

2/1)للدارقطي"والمحتلفالمؤتلص" 0 العنيلعد"والمخلفلمؤتلصاو"1(،6

(4/3،031)"لإكمالاو")001(،

2لترمديا 0 2 21)

4للعقيليالصعماء""( 2 (33/031)"الكمالتهدبوا1،،5

3/1)للدارقطي"والمختلصالمؤتل@"( 7 1/8)"لمالهانلجصوا7(،1 56).

كذا(
ترحمصوكلالسح،جميعير

مىترحمةثيوصعهله
الحى""اسمه

الطر.
2/2)المراد"لساد@ 43)



لإتجبه@
اتقري@شرحفيالراوفىريبت@

لنواوي

@ه@خمسون@النوع
والنسبالاسمفيالمتشابهون

والتأخيربالتقديمالمتمايزون

الضحابيالأشودبنكيزيد

المقلوب.المشتبهوالخفسون(.الشادس)التوع

ماوهو
(1)

الرواةبدلكوالمرادالخط،لا@يالذهنفيالاشتباهفيهيقع

بأنوالتأخير(لالتقديمالمتمايزونوالتسب،الاسمفي)المتشالهون

اسميكون
1أد/الآحرأليكاسمالراويين،أحد / 1 واكسمولفطا،خظا(60

فينقبالأؤل،أبيكاسمالاخر
(2)

علىانقلبكماالحديث،أهللعضعلى

بنكالوليدمسلم،لنالوليدفجعلهالمدني،الوليدبىمسلمترحمةالبخاري

البخاريخطأفيلهكتابفيحاتمأيابنذلكفيوخطاهالدمشقي،مسلم

@ي
أبيهعنحكاية"،تاريخه"

(3)

"سماه:كتاثاالئوعهذافيالخطيبوصنف

المقلوبفيألارتيابرافع

م@
والألسا@الأسماء

لهالخزاعي(الضحابيالأسودبن)كيزيد"
في

"

"السنن
(4)

حديث

عداده"حبان:الرقالواحد.
"ةالمزيوقال"مكةأهلفي

في
"الكو@يين

أط(م@
الح.لقيةولي

(2)مما""
أح(.@ي

فيقلب"
"وانطر(130)"تارلخهلمحيالحاريحطأليار"

8/1)الكبير"التارلح 5،31 54)

الراقيوقال
"

."التارلح@سح@ضليليستالرحمةوهده

"اظر.ماجه.أبرإلا
5داود"أليسمن 7 2والترمذي1(،5 1 /2)والنسائي1،،9

1 2،11 رمرولهذا1(،3
له

ثي
دت":(82/32)الكمال،لهذب"

س
"

3/4)"الثقات" (32/82)"الكمالتهذب)6(إ(42



وات-الاشملمحيالمتشابهوروالخضسودالشادسلتوع
جر@

بهاشتشقىافذيوهوبالضلاح،المشتهرالمخضمرموالجرشي

الفاضل.لتابعياالتخعييزيدبنوالأشودمعاوية،

الدمشقيوالمشهورالبضري،الثابعيمشلمبنوكالوليد

المدني.رباحبنالوليدبنومشلمعي،الأؤزاصاحب

)الجرشي(الأسودبنيزيد)و(
(1)

المشتهر)المخضزمالتالعي

معاوية(لهاستسقىاندي)وهوالئام،سكنالأسود،ألايكنىبالضلاح(

منازلهميبلغودلاكادواحتىللوقتلسقوا

@يحدينه)الفاضل(الكبيرالتابعي(النخعييزيدبن)والأسود

الستةالكتب
(3)

2أ@/أ،اط/871/روىالبصري(التابعىمسلملن)وكالوليد أ(/45

لننجدبعن
الحجلياللهعد

عهروىعي(الأوراصاح@لذمسص،الم@تمهور)امسلمبنالوليد)و(

والاسأحمد

الذراوردي،وعهأليهعنروىالمذني(رباحبنالوليدبن)ومسلم

تقدم.كماالبخاريعلىاسمهوانقب

أخ(.@ى(1)
الحرشى".@

7/4)سعد،اسطفات"(2) دمنقتارحو"4(،4
"(68/2 21)

3/2)"الكمالتهدب"(3) (99-31/86)الكمال!@دب"(4)(33



غول@ض
النواويتقريبشرحفيالراو؟ب@ت@

والخمسونالسابعالنوع

آبائهمغئرإلىالمنسوبينمعرفة

ويقال:وعؤذ-ومعؤذ،ذ،كمعاأمه،لىلأؤل:!اأقسام:هغ

رباع.أبوهحمامة،ابنوبلاللحارث.اوأبوه@اعفراء،بنيعؤف-

وفث.................أبوهمبئضاء،بنووصقوان،وسفل،سهيل،

غيرإلىلمتسوبينامعرفة(@أح/431/والخضسود.الشابع)التوع

توهمدفعالنوعهذاوفائدة
عندالتعدد

أكسام(:)همابائهمإلىنسبتهم

عوف(ويقال:وعوذ،ومعؤذ،د،كمعافه،ألى!)نسبهمنلأول(:)ا

بنعيدبنتعفراء()بنيبالفاء
ثغلحة،

لنالحارت()وأبوهمالنجاربيم@

أيضا.النجارليمن(@أر/931/الحارثبنرداعة

زمنإلىمعاذوبقيوعوف،معودبها@قتللدرا،عثراءبنووشهد

@رجعأيضا،ببدرجرحوقيل:لصفين،فتوليعلي،زصإلىوقيل:عتمان،

بهافماتالمديةإلى

رباح(.)أبوهلمؤدنالحشياحمامة(ابن)وبلدل

بنربيعةبنوهب(أبوهمبئضاء،بنووصفوان،وشفل،)سهيل،

دغدبيضاء:واسمي،الفضالقرسيعامرعمروش

بكر،أبوالسنفي@يخييهالنبيأصحابأكبر"عيينةسفيارسقال

ليضاء"بنولسهيل

@ي
دعاا،"أ@(

أخ(ودي
"دعاة"

3/4)اللهعدلرواية"العلل" معحموا4(،1
"الصحالة

.(1"3/4)للعوي



انائهمضكنرالىالضنسولي@فغرفةوالخمسور:الشالعالتوع
ج@لآ

المطاع.بناللهعبدأبوهحسنة،ابنشرحبيل

أبيبنعليآبوهالحنفية،ابنمحفدمالك.أبوهبحينة،ابن

إتراهيم.......................أبوهعلية،ابنإشماعيلطالب.

يرعليهماوصلىكروحياتهفيوسهلسهيلمات
كماالمسحد

ير

"

عنمسلمصحيح
عائئة

(1)

سنةشهيلوفاةوكانت
تسع.

أبوه،أحسنة،ابن)شرحبيل
(2)

الكئدي،المطاع(بناللهعبد

الجمحيلمغمرمولاةوحسنة

أمهأتهامنالصلاحكابنالمصنف،ذكرهوما
حرم

واحدعيرله
)د(

"تمنتهنما@أمه،ليست"بكار:بنالزبيروقال

أبوهبحينة،)ابناللهعبد
(7"

الأسديالأرديالقشبلنمالك(

صحالة.وهؤلاء

1أد/التالعينومن أبوهالحنميةاابن)محهدبعدهم:@ص@،/60

واسمطالب(أبيبنعلي
حيفة.نجيمنخؤلة،أمه:

لبي@ولاةحسانشتأ@هوعليةإئراهيم(أبوهعلية،ابن)إسماعيل

إ

مسلمصجح
"9 731)

من
السح.دقيةولي(51

وهوأدو""
لإصالة،ا@الطر.الصوا@هووالمئتحطا،

(2/1 43).

الراويلأحلاقالحامعو")962(،"الماصلالمحدثا
"(2/79).

(629)"المفدمةإ

والطر(143/2)الإصالة،ححرصياسفاله
الماصلالمحدت1

"،)962(

الحامعو@
.(2/79)للخ@"

بر@الرعدالنإلهعراه
لهان@الاسنعا@،

2/1)"الإصالة" ديلأنبراواس0(،4

1/1)العالة،أسد@ ائحامع@ياالح@وحكاه0(،9
أحدإلىيسهأردود(2/79)"

أخ(.@ي
ألو،"

الفاصلالمحدت،
اداويلأحلاقالحامعو"7(،02)"

"(2/78)



لإ-ج"@
النواويتقربشرحفىالراو؟ريبت@

لمأبيهأمهيكركبة،منية،بنكيغلىجذته،إلىنسبمنالتانى:

أمه.وقيل:

شيباد
(1)

(@أ@/542/
جدنهللأمه،ليستأنها"حخرلنعليورعم

أمهأم
(2)

"

حسئاتصنيفامغفطايالدي@علاءالحافظالقسمهذافيصح@وقد
في

فيالمصنفوذكرورقة،وستينثلاث
"

اجزغفيهأتفآته"تهديبه
(4)

ولم
نقف

()

عليه.

عليا.أودلياجذته(إلىنسبمن)التاني:

متية(بن)كيعلى
(6)

التحتيةوتحفيفالونوسكونالميمبضئم
(7)

بكاربنالزليرقالهأبيه(أم)هيمشهورصحالي)كركبة(
(8)

ماكولاوابن

المصنف،روأئدمنهوأمه()وقيل:
وابنالبخاري،للحمهور؟وعزي

وأبنجرير،وابنحاتم،أبيوابنشيبة،بنويعقوبوالقغنبي،المديخي،

ابروالمزيورخحهوآخرير،مئده،وابرحاد،وابنوالطراني،قانع،

عبدالبر

"ووقموهأبوه،"وضحاح.ابنوقال
(11)

قالهجابر.بنالحارثبنتوهي

ا
ب@

لاكوما

(3/31)"الكمالتهدبو")7/523(،سد"اسطقات"

أمه،"حاشيتها.@يوكنط"،أله"أ@(:ثي

"

"(4)(2/79)الراوى"لأحلاقالحامع
.(1/89)"واللحا@لأسماءالهدل@

أح(.في
."يق@"

الأولوعد.(2/78)"الراويلأحلاقالحامعو")072(،صلاالطحدتال@"

"لإكمالاإأ

"

(7/2 4/1)"المتهتصيرو"6(،9 3 21).

4/2)رقطنيللدا"لمحتلفوالمؤتل@ا" 1 19)

7/2)"لإكمالا" الندا"(01)(96
الثياخ

"(2/6 98)
1/3)عاصللقاصيلألوار"امثارق" "وعده6(،9

وو@
7/2)"لإكمالا" 96)



اتانهمعنبرالىالمتشولينمشركةوالحفشودالشالعالتوغ

أخداده،منالتالتأمهيالياء،بتخفيفالخصاصيةبنبشير

مغبد.أبوهأفه،وقيل:

"ةالظبريوقال
عمةجابر،بنت

(1)

عروأد"بنعتبة

"عتبةأختغزوانابنتالذارقظني:(وقال
(3)

المريورححه

أعبيد،15(أبيبنامية

الحضاصيةبن)بشير
(6"

مشهورصحاليالياء(لتحميصب(أط/871/

اجداده(منالتاتأم)هي
(7)

آمه()وقيلالآتيضبارىأي
(8)

واسمها

ماريةوقيل:كسئسة،
(9)

العظريفالحارثبنعمروبنت
(1)

معبد()ألود

بىصبارىبنل@عسسرأحيلوقيل:يزيدوقيل:لدير،وقيل

ذهلبنشيبادبرسدوس

ومن
وألوهأبيه،أمهيشكيمة،لنالوها@عبدالمتأخرين:فيذلك

عليبنعلي

السحلقةوفيأ@(من
"

عم
اوالمحتلصالمؤتلص"والطر"

/4)للدارقطي

(32/378)"الكمالتهذبو"6(،6/4)"الإكمالو"2(،021

4/2)رقطميللدا"لمحتلفوالمؤتل@ا1 1 20)

4/2)رفطياللدلمخل@،والمؤنل@ا" 1 20)

.(32/378)"الكمالاتهدب

كدا
وثىالأصول،لى

الماصلالمحدت"
)23/873(،"الكماللهد@ر"7(،02)"

الفياحالذار"
"(2/6 ")93،("التصرةشرحو"8(،9

ال@ريقال"جدةألياس

وثيريد".ويفال.عيد،سمهوا"
4/2)بىفطيللدالمحنل@اوالمؤنل@ا" 1 لملأ(20

ماكولا@يابنوعهالطمري،ص
7/2)"الإكمال" 96)."

عبدهاسألياس

(2/7،879)الراوى،لأحلاوالحامعو")962(،"الماصلالمحدت"

الماصلالمحدت"
الراويلأءقالحاحو")962(،"

"(78/2"79)"

بهامش"الاستيحا@و"3(،3/3)حادلالن"النقات"
1/1)"الإصالة" 5

(269)"الماصللمحدثا"(10)"وقيما"وأط(أز(،@ي

@ي
ز-لد"."أه(.

"

01/2)دمق،تاريغ 4/1)الكمال،ولأتهدب9(،3 1/5)"الإصالةر"5(،7 91)

"
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-بر!*
النواويتقربشرحفيالراوفىللىرلب

بنعامرل@بههالجراحبنعبيدةأبوجذه،إلىالتالث:

بنمالكبنحملهوالنابغة،بنحملالجزاح.بناللهعبد

ابنهوبالجيم،جاريةابنوالكشربالفتحمجضعالنابغة،

جارية.بنيزيد

بنوجريج.بنالعزيزعبدبنالملكعبدجريج:ابن

الشين،وضغالجيمبكسرالماجشون،

هيتيمية:وأبن
اليم.واديمنعلياحدة

مهم:جذه()إلىنسبمن)التال@(

الجزاح(.بناللهعبدبنعامري@خد،الجزاحبنعبيدة)أبو

المفتوحتينوالميمالمهملةلحاءطأر/041/1()حمل(
(1)

النابغة،)ابن

لهنضلة،أبوالهذليربيعةبنجابرابنالنالغة(بنمالكبنحملهو-

عمرخلافةإلىعاشروأية،

سغدانةأ(أ@/642/بنحملأيصا.الصحابةوفي
(3)

أهلمنالكئبي،
الافيلهماثالثلاالحتدلدؤمة

3.

بالجيم(أ،أح/531/جارية،ابنوالكسربالفتحمجفع-أ

جارية(بنيزيدابن)هووالتحتية
(6)

صحابة.هؤلاء

جريج(.بنالعزيزعبدبنالملكعبدجريج)ابن

الماجشون)بنو
(8)

الشين(وضمالجيمبكسر
(9)

)منهم:المعجمة
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عنيرالىالفتشولينمغرلمحةوالحضشودالشالعالنوغ

جرىيغقوبلقبهوالماجشون،سلمةأبيبنيغقوببنيوسف

الأئيضومغناهسلمة،أبيبناللهعبدأخيهوبنيبنيهعلى

أبيبنالزحمنعبدبنمحفدالفقيه:لتلىأبيابنوالأخمر.

بنأحمدمديكة.أبيبناللهعبيدبناللهعبدملتكة:أبيابنلئلى.

وعتمانبكرأبوشئبة:أبيبنوحتبل.بنمحفدابنهولمحئبل

شنبة.أبيبنمحفدبنووالقاسم

عمروبنكالمفدادلسبب،أتجنبيإلىالزابع:
يقاللكتدي،ا

فتبتاه،يغوتعئدبنالأشودحخرفيكانلأنهالأشود!ابنله:

لنيهعلىجرىيعقو@،لق@هوالقاجشود،شلمةأليلنيعقوببنيوسص

الاخمر()الاليصسالثارسيةومعناة(سلمة،أبيبناللهعبدأخيهوشي
(1

ليلىأبي)الن
(2"

ليلى(أبيسالزحصعبدبنمحفدالمقيه:

ضليكة(.أليساللهعبيدبناللهعبدمليكةألى)ابن

خنبل(.بنمحفدهوابنحنبل،بن)أحمد

بنو)والقاسم،الحافطانوعتمار(لكرألوشئبةألي)بنو

الواسطي.عتمادبنإبزاهيمشنبة(أبىلنمحضد

من)الزابع(.
1أد/لسب@(:أجنبي)إلىف أ(/61

بنعمروللن)كالمقداد
لانهالآشود،النلهيقال)الكتدي،ثغلة

إليهقسصفتبناه(يعوتص@ندبنالأشودحجرفيكاد
(5)

وفي)236(،الصلاح،النمقدمة"(1)
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لنواوياتقربشرح@يالرأو؟ريبت@

واصل.وأبوهافه،زؤجهوديناربنالحسن

دينار(بن)الحسن
(1)

الفمعفاءأحد
(2)

واصل(.وأبوهأمه،رؤج)هو

الصلاح:ابنقال
هذاوكأن"

علىخفي
(3)

قال.حيثحاتمأسيابن

"
"وأصللندينارب@الحسنهو

(4)

"جدهواصلألجعل

العراقي.وقال
"

"واصلأباحده،دينارالعضهمجعل
(6)

(265)"الماصلالعحدت"

"وأ@(.أر،،@ي
ص

(633)"المفدمة"

"

صعثاءالعق@لي
"

.(3/11)والتعديل،الحرح

إ

(441)لاالتبصرةلثرح



طاهرهاخلد@عتىانتيالنسيةوالخقشونالثامنالتوع

@

والخمسودالثام@النوع
كغ@ي؟

ظاهرهاخلا@علىالتيالنسبة

نزلها.بلالأكترين،قؤلفييشهدهالغالبذرفي:مشعودأبو

منهم.ليسفيهم،نزلالتتمي،سليمان

ظاهرها(خلدفعلىانتيالنسبةوالخفشون:التامن)النوع

لةإلىالزاويينس@قد
صشة،أوقيلة،أوبه،ولعهأومكاد،ص

م@الثفمإلىيقائديالطاهروليس
عرصالعارصللمراذا،الئسبةتلك

ذلكونحوالقيلة،تلكأوالمكان،ذلكنزولهمن

من
)البذري،الخزرحيلائصارياعمروبنعقبةمشعود()أبوذلك:

إشحاق،واسالرفري،منهم:الأكترين(قول)فىبدراأي:يشهدها(لم

1أط/ لنواوالوأقدي،1،/79
)بلالبرعدوالنلحرلي،وامعين،واب@سعد،

نزلها(.

سك@ها""ةالحربيوقال

البخاريوقال
شهدها""

وجرمسلام،بنالقاسمعيدأبوواختاره
ابنله

(13

/2لمه/16الكلحي،

فيوم@لم(@
لكى"ا"

(@)

وآخرور.

سي@يأي:فيهم()نزلالمغتمرأبو)التيمي(طرخادلن)سديماد(

تيم
()

منهم(.اليس

"

(441)"التصرةشرخ

أد(.منسقط

@ي
"أه،.

تمبم
".

"

الحاريصحيح
"4 0 0 7،1

"
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@1ول@
رت@

لنواوياتقري@شرحفيالراو؟ص

وهوهمدان،منبصئندالانبنيفينزلالذالاني،خالدأبو

مؤلاهم.أسدي

بذالخوز،منليسوبالزاي،المغجمة،بض@االخوزي،إتراهيم

بمكة.شغبفمنزل

فزارةمنقبيلةعززم،جتانةنزلالعززمي،الملكعبد

فينزلباهلتيوبالقاف،بفتحها،العوقيسنانبن

القتس.عبدمنبصتقالعوقة،

أفهوكانتازدفي،هومشلم،عنهالشلمني،يوسفبنأحمد

حافده.فإتهكذلك،نجيدبنعقرو

وهوهمدار،منبقندالاد،بنيفينزلالذالاني،خالد)أبو

أ
هم(مولاسدي(

منليسنوبالزاي،المعجمةبضغ)الخوزي،يزيدبن)إتجراهيم(

بمكة(شغبهمنزلبلالخوز،

أليأأبنالمدث()عبد
(1)

وهيعززم(جبانةنزل)العززمي،سليماد

إليهم.قسببالكوفة(فزارةمنقبيلةأ

1أر/الوأوأيبفتحها(العوقيسنانبن)محضد )وبالقافب،/40

إليهمفنسبالقيس(عبدمنبطنالعوقةفينزلباهلي،

وكانتآزدي،هومسلم،)عنهروىاثديالشلمي(يوسصبن)أحمد

إليهم.فنسبسلمية(أمه

نجيدبنعمرو)وابو
(3)

ولده.ولدأي.حافده(،فإتهكذلك،

سقط(1)
4/2)معايلل@"لأدسا@ا1(2)وأط(وأ@(،أر(،م@ 59).

(3)
.(188/1)"الكمالتهدبفيالماموافقوالفتمحمد""وأص(.وأ@(،أح(،@ي



طاجرماجلا@علىاتتيالنسبةوالخفسونالثامنالتوع

عغابنجدهفإنكذلك،الضموفيالشلميالزحمنعبدوأبو

كور.المذعمروأبيبنتأقهكانتيوسف،بنأحمد

قيلالحارت،بناللهعبدمؤلىهوعباس،ابنمؤلىمقسغ

إياه.للزومهعباسابنمؤلىله:

ظفره.فقارفىأبعلة(أصيبالفقير،يزيد

فيهم.يخلسوكانحذاء،يكنلمالحذاء،خالد

عمالنجددفإنكدلك.الضوفيالشلميالزحمنعبد)وأبو

)المدكور(لحيدسعمرو(آلىبنتآمهكانتيوسف،بنأحمد

له:قيلالحارت،بناللهعبدمولىهوعباس،ابنمولى)جمفسم

إياه(.للزومهعناسالنمؤلى

أبعلة(11أصيبالفقير،)يزيد
"

مه،ينهووكادطقرد(فقارفي

ذلكلهفقيل

دمل@يهم(يخلسوكانحداء،يكنلماء)الحدتمفرانبن)خالد(

لذلك@لف@الححو"،هذاعلىإحد"يقول:كانوقيل:ذلك،له

(1)
(259/7)سد،اسطقات"12)أ@،س



لنواوياتقريبشرحفيالراو؟رلبت@

@

والخفشونالتاسعالنوع

المئهمات

ثغالخطيب،ثغالمصري،سعيدبنالخنيعبدفيهصتف

تزتيباورتبتهوهذبتهالخطيبكتابأنااختصرتوقذضحيرهما،

نفائس.إليهوضممتحسنا،

لمتهمات(.الخقسون:والتاسعا(@أح/531/لتوع)ا

والنساء.الرحالم@الإشنادأوالمتنفيذكرهأبهممنمعرفةأي

المصريسعيدلنالعنى)عبدالحافظفيه()صتص
)ا"

ثغ

1أد/حديثاوسبعينوواحذأمائةكاسهفذكر@يالخطيب( كتابهورتبب،/61

مهالفائدةتخصيلوفيالمئهم،الشخصفيالحروفعلى
العارففإنعسر،

مظنته.يذريلالهوالجاهلعه،الكشفإلىيحتاجلاالم@همباسم

النوعهذافيكتابأكبروهولشكوال،بنالقاسمكأبيغيرهما()ث@ا
غيرلكنهحديثا،وعسرينووأحداأ،ه/1/742ثلاثمائةفيهجمعوأنمسه،

لك@هطاهر،ابنالفضلوكأبيمرت،
المبهمات.شزطم@لي@مافيهجمع

ورتبتهوهذبتهالخطي@،كتابأنااختصرت)وقدالحصنفقال

للكشفأسهلوهوالحديث،راويفيالحروفعلىحسنا(ترتيب

عليه.زيادةأحرتمائس(إليه)وضممت

ومع
قدمةفالك@فذلك

استحضارلعدميصعب،
(2)

ذلكصحابياسم

الغمير.@،أط/971/الجمأيصاوقد@اتهالحديث،

الم@تفاد"سماهكتاثاذلكفيالعراقيالدينوليالشيخفحمع
من

(1)
وأط،وأه(،أرأ،وليأخ@(م@

(2)
احتصار،"أ@(.لي

1/1)"لأدسا@ا"نطر:ا"لصريا" 2



الفبهماتوالخضشونالتاسعلنوغ

لزوايات.ابعضفيمسمفىبورودهويغرف

رجلااانعباس:ابنكحديتافرأة،أورجلأئهمهاأقساثم:وهو

حابس.بنالأقرعهوعام؟كلالحنياللهرسولياقال:

معوالمصئ@،لشكوالوابنالحطي@كتاب@يهجمعوالإلساد"المتنفنهمات

صئ@ماأحسنوهوالأبواب،علىورتهأحر،ريادات
@ي

التوعهدا

كحمخصوص،كتا@منهماتأ@ردمنالناسوم@
ديلإشلاما

مقدمة"

البخاريشرح
مااستوع@الخاريلصهماتنصلأديهاعقد"

يهوتع

(1)

"الدين:وليالشيخقال
الثيءتحقيقالفهمة:الأسماءتبيي@لوائدومن

له،ممقمةالحديثدييكودوأدإليه.متشوقةالسص@إدعليه،هوماعلى

تحعيي@هديحصلمالسب،غيردعللسبةعلىيشتملوأندصيلته.لمعرفتهفي@تفاد

دلككادأداحصوضاالضحابة،أفاصلمنغيره@يالطنجولادمنالتلامة

@يسمثادآحر،حديثعارعهخكمسائلأصيكونوأنالمنا@قيى.من

@يالمئهمكاددوإسلامهزم@عر@إنمنسوخ،أوناسغهوهلبمعرفته،

عرها".أولالصحةللحديثليخكمضعمه،أوثقتهتفيد@مغرفتهالإشناد،

1أر/بعصفيمسفى)بورودهلفئهما)ويعرف( / 1 أياتلزواا(41

لورودأس@دلواورتمامنهم،كثيرعلىال@يرأهلوبتنصيصواضح،وذلك

فيالمحهمالراويلذلكأسندمالمعينفيهأسندآخرحديث
(@أ@/742/ذلك

العراقي:قال
وقوعلجوارنظروفيه"

"لاثي@الواقعةتلك
(2)

أورحلادأومرأة(اأورجلأبهمها:وهوألأولاأقسام()وهو

نساء.أورجالأوأمراتان،

عام؟اكلالحنيالله،زسولياقالزجلدأن"عباسابن)كحديت

المصئ@علحهواقتصرالخ@قالهعقال.بنخابس(بنالأقرعهو
لي

(1)"

5-500)الاري،هدي 01)

(13)"المهمةالأسماء"(3)

(2)"

شرخ@
(443)لتصرة،ا



لنواوياتمريبشرحفيالراولىلبل@،

خذي"التبي-ول:فقالالحتض،غشلعنالسائلةوحديث

"فزصة...

لم.......................الشكنبنيزيدبنتأشماءهي

فيسميوكذا"المئهمات"كتاب
أحمدمسند""

(1)

وغيره.

"وقيل:
بنسراقةهو

كذا"مالك
ابنروايةمنسفيانحديثسي

عكاشة"أ(أد/261/
السكن.ابنقاله"مخصنبن

الحديث."الشمس...فيقائفارجلأرأىكيه@البيأد"وحديث

"الخطيب:قال
أ،أخ/631/العامريقيصرإسرائيلأبوهو

الغني:عبدقال
وكنيته،اسمهفىثاركهم@ر@،الضحالة،فيليى"

ليإلايعرفولا
"الحديثهدأ

فرأفصة،بنحجاحطريقمندأودأبورواهماالإسنادفيذلكومن

سلمة،أبيعنرجل،عن
هريرة:أليعن

كريم...كزالمؤمن"
"

1أط/أبيبنيخيىالرجل:هذأأديحتمل أبورواهفقدكثير،أ،/80

عنه،رافعبنبثرحديثمنوالترمذيداود
سلمة،أبيعن

أبيعن
ةهرير

خدي"مجوو:النبيفقالالحيض،غشلعنالشائلة)وحديت

الحديث.("...)بهافتطهريم@كمقفرصة(

أمه،عنصفية،بنمسصورروايةمنالشيخادرواه
أنعائثة:عن

فذكرهالحيص...م@غسلهاصك@النبيسألتأمرأة

الخطيبقالهالأئصارية.الشكن(بنيزيدبنتأشماء)هي
(6)

وغيره.

3)1/552،المسمد،@ 52).

ثيالخطب@أكسده
عى(274)"المهمةالأسماء"

عد

العني.
(401)ثيتحريحهتقدم

4داودألو 7 9 1وال@رمدي1(،0 9 6 41).

4البحاري 33ومسلم1(،13 .(29)"العمهمةالأسماء"(6)2،1



الضبثماتوالحقشودالتاسعالتوع

شكل.بنتأشماءلمشلم:روايةوفي

شكل(شتأشماءلمسل@ا.رواية)وفي
(1)

دمتح
والكا@،المعحمة

الكافسحكونوقيل.

فيالمصنفقال
":"صحهماته"

@يللمرأقجنحرتالقصةيمونأنفيحتمل

"مجلسينأومخلس
(2)

عنالبخاريوحديث
@قالافرأةكرو@رأىالتبيدخل"أيضاعائشة

"
من

"مه...فقال:تام.لافلالةقلت:لاهذه؟
(3)

الحديث.

"أ،ه/1/842الحطيب:قال

حس@بنئويتتالحؤلاءهي
أسدسب@

العزى"عد
(@)

مصرحودلك
مسلمعندله

(5)

"رحلاد...فتلاحى"القدر.ليلةفيوحديثه

بنكعبهما.
الدهوعدمالك،

دخيةالنقالهحذرد.ابيس
(@")

هريرة:أبيوحديث
"افتتلشا..هذيلمىامرأتينأد"

(8)

الحدب

منروحبتعميفام"الضاربةاسم
غويخمر"نجتفتيكة"الححينودات"

وقيل:
"

يمعو
"

وحديث:
"العقة.ليلةالئقماءأحدوفوالصامت،بنعبادةإن"

الحديت

حيثمةبروسعدالربيع،وسعدسزرارة،ب@أسعدالخقباء:بقية
(11)

عبادة(بنأوسعد
(12)

بروال@راءرواحة،لناللهوعبدعمرو،بروالمثدر

"ا(

صحيح

3)"

صحيح

"ه(

صحيح

7)@

الاتح

9)"

لتح
الا

10)"

صحيح

س(12
أ@(

مسلم
"33 21)(

البحاري
"1 1 5 11).

1مسلم، 7 8 5 1(

ري
"(1/1 39).(

ري
"(10/2 ./4)لةلإصاوا8(،2

ريلبحاا
"1 81)

"

(443)الخحصرة،ثرح

(62)"المهمةالأسماء"

"

المحاريصحيح
"1 4 9 1

"

الحاريصجح
"5 7 5 81)



النواويتقريصشرحفىدالرا،برل@

فيالنبيبنتغشلفيعطيةأمكحديثوالبنت،الابنالتاني:

ر@ثط@.زتنبوهي:وسذر.بماء

أدتهوعبدحضير،لنوأسيدالتحهان،بنالهيثموأ@مغرور،
بنعمروبن

1أر/ورافعحرام، مالك.بن@،/41

طولهززعأموحديث

"والثالئةعمرو"شتعفرة"والئانيةيسميا،لموالتاسعةالأولى
نتحبى

"هرومةأبيبتمفدد"لرابعةوا"كع@
(2)

هند""وال@ادسة"كبثة"مسة؟لخاوا

"والثالعة
"منةوالق"علقمةبتجى

لتأسماء"أولروىعبد"بندؤسبنت

عبد"،
3)

بنتزرعأم"عثرةوالحادية"لأزقمابتكبثة"والعاشرة:

أكيمل(أ
(4)

("أساعدةبن
(5)

"عاتكة"وقل

1أد/لأخوان،والالنانوالأحت،والأخوالبنت(والابنالتاني:)ا 62/

الأخت.والنالأخوابن@،

وهير.وسذبماءجم@التبيبنتغستلفيعطيةآم)كحديت

الزبيع.برالعاصأبيزؤجة@ضط("زين@

"

5الحاري،صحيح 1 8 9 1"

كت@
"الرالعةاسمديقوله"أد(حاشبةدي

كتهفيماهوكدا"هردمةلتمهدد

ديالخطي@محهماتديرأيتهوالديلحطهرأيةكماال@نممانلعلى
النسحة

مصححةمقروءةالقديمة
"الرابعةاسملي

الجنيالدروقال"هرومةأليلنتمهرة
لحي

"(17"/20)القاري،عمدة"

وفنحالهاءسكادوالميملفقحمهدد،هي
"ويقادالأولى،المهملةالدال

@هرة
المصمومة،بالراء"هرومةأليست"لالراء"

"أرو@ةقالو

سقط
وأط(.وأخ(،أر(،من

15/3)"النووياشرحثي مسلمصحيحعلىالدياحو"5(،0
"(5/4 "،أكهل"(14

"أكمل"رط(وثي

ساعد""أد(@ي
سادة،"أر(ودي



لمئهماتالخفسود.والتاسعاالتوع

وقيل:التاء،بإسكانشب،بنيإلىالله،عبدالئتبية:ابن

يصح.ولالأتبية،ا

غيره،.......وقيلعمرو،وقيل:لله،اعبدمكتوم:أتماب@

لكم،هدا"@قالالضدقةعلىكبالئياشتعملهالذيالتتبية()ابن
ليوهذا

كماالله()عبداسمه"
ير

"

"الححاريصحيح
(1)

الئسبةوهذه

1أط/اللام،وضمالموقيةالتاء(بإسكادلتب،بني)إلى صطن(@/80

افيه:)وقيل(لأردا
يصح()ولالهمرةبالأتبية()اب@

س(@/2لمأ@/8الله(عبداسمهأالأحاديث،فيتكررمكتوم(أم)ابن

حادوابنالبخاريورخحهقتادةقالهراثدة.

عمرو()ولمحيل.
()

الرصعداس(@أح/631/حكاهقيس،لن

لنوموسىإشحاق،وابنالزفري،ممهم.الجمهور،
كار،والربيرسعقة،

جدهرائدةوحعلوالمزي،عساكرابنورجحهحبلبنوأحمد

وغيره:حبانابنقال
"

"جدهإلىلسةفقدرائدة،اشقالمن
(8)

اللهعدفقيلضحيره()وقيل
اسواحتارهرائدةل@قي@ب@شريحلن

واقدلنوالحسيىالمديي،النعنوحكاهحاتم،أبي

وقيل
(10).

اللهعبد
عمروبى

(11)

رائدةسقيىبىشريحب@
(12)

"

الحاريصجح
"

@

الححاريصجح
"

@

والحدبل،الحرح
"

5)الكمير"التاريخ

لي
"أ@(

عمر"

/2)"الاستيعا@"

(430).

)"الكمالتهدب

"

"والتعديلالحرح

"أظ(.في
عمر"

"

5)الكير،التاردح

2 5 9 7

مسلمو"
"1 2 7 / 1 83 2 1

2/3)"لاسنجاباو"9(،5/7) 07)

3/2)"النماتو"/7(، 14)

2 6،05 24/2)أحمد"@سدوا1(،0 لإلصاحواالمدو"3(،4
"

(79/5)

(214/3)"النما@"(8)

لعدها(10)
ثي

وأحأأ@(،

3/2)"النفاتر"7(،/ 2/3)"لإصاسهاو"4(،1 0،83 51)



ولببر@

عاتكة.شمهاوا

النواويتقريبشرحفيفى4الرأرلصت@

اللهعمدةوقيل
الأصم.بر

الحصين(1اسمهوكاد"ن:فيابنقال
(1)

"ت@ر:الثبيفسقاه
اللهعبد

عاتكة()اسمهاأمه)ط
(2)

وفيه.الحديث،"سيراء...حثةرأىعمرأن"حديثدلك.ومن

@كساها"
"بمكةمشركالهأخاعمر

بشكوالأبنقالهالسلمي.أميةبنحكيمبنعثمانلأمه:أخوههو

الثحليفيحذيفةأختعنامرأته،عنحراش،لنرئعيوحديث
بالفضة

51)

هي.
لةخووقيل:طمة،فا

عقمةوحديث
أدنذرتأختيإنالله،رسولياقلت:"ةعامربن

الحديث."تفشي..

ماكولاالنذكرهعامر،بحتوالموحدةبالكسرحبانأمهي

"اليهودوحديث

"سعيةأبنامنهمفأسلم

(7)

(8)

وأح(وأط(،أر(،ثي
"

لج@،.ا"أ@(وثيالحسير،،
3/2)"الثفات" 14)

"

8"الحاريصجح 8 مئمو"1،،6
6ا 8 102)

(207/1)كوالدلاس"توالم@هطالغوامض"

2داودألوأحرحه 3 7 1والائي4(،1 3 7 5/3)أحمدلإماموا5(،1 98)

ثيالطرانيوسعاها(35/73)"لالكط)ت@دب
نجتخولة@.(7/51)"الأوسط"

8/5)والسائي)7324(،داودألوأخرحه 6،15 71)

2/3)"الإكمال" 3داودأس@أضوالحدبت1(،1 2 9 1واترمدي1(،3 5 4 41)

"أر(@ي
"،سنية

وأح(ط(،و@أ@(،وير
"شحةا

سعد@اسطسقات"والطر:

(1/1 2/4)"والتعدبلالحرحو"1(،6 1/2)"لنقاتاو"2(،6 /1)"لإكمالاو"6(،7
2/2)الأسماء،لهدروو"3(،5 98)



المبهماتوالحمشودالتاسعالموع

عفه،.............عنخديجبنكرافعوالعفة،العغالنالث:

أسد،أخرلاوائغلبة،أحدهما:

لعائثة:بكرأبيقولوحدي@:

وأومحمد،الرحمن،عبدهم

وحديث
لتكلثومامحاءت"

يطلبانها".

عقمةاباوالوليدعمارةهما:

إلاالبيتفيهل"وحديث

الحديث

أشد(أوأسيد،أو
(1)

أقوال
(2)

هماإتما"
(3)

وأخاكأخواك

كلثوموأمشماء،

أحواهافحاءم@لمة،معيطأدىسعقبة

وعيرههامالنقاله

قرشي؟
أحتااصغيرقالوا"

مقرنبنالمغماد
(6)

اقاللعضة(والعمالتالث:)ا
الضلاح:ب@

وحوهما""
(7)

1ار/أي. 42/

والعمة،العمبتأوواسوالحدة،والحدلأم،واوالأبوالخالة،كالخالأ،

لخالة.واوالحال

الفخالرةصالن@نيعفه(عنأ،أ@/942/خديجبن)كرافع

@ي
ورسد"وأليد"أ@أ

1/5،65)"العالةأسدو"2(،10)1/86،الالجا@،" و"1(،2

2 1/3،34،84،91)"لإصالةاو"8(،9 اأحرحهلحدلتوا(99

"أر(@ي

هي
،"

و@ي
"أ@(

هو"

2/3)لأسماء"اتهذب" 0،33 مالكأحرحهوالحديت9(،6
@ي

"
هاماسسيرة

لهان@"
ا@طظو"2(،6الم/"الأ@الروص"

الطريتارلحو"
"(2/6 ،0)

(396/4)أحمدأحرحهوالحدلت(305)"الصحهمهالأسماء"

.(640)الصلاح،النمقدمة"

@يالشانيأخرجه
4ى"الكر" 6 0 @يعوالةوألو1(،8

"مسده@

4 2 7 91-4 2 6/1)والحهقي2(،8 29).

/2)لأسماء"اتهدب

(113/9)لسيهقي

2/7)الموطأ"" 52)

س
8/2)سعد" 3،)0

5 1 2 والطراي1(،9



لنواوياتقري@شرحفيالواو؟برن@

رافع.بنظهيرهو:

مالك.بنقطبةهو:عفه،عنعلاقةبنزياد

أحد،يومأباهبكتانتيجابرعمة
عمرو،بنتفاطمةهي:

هئد.وقيل:

بصمظهير()هو
وقيل.عدي.ابنرافع()ابنالمغجمةالظاء

الحارث.بنظهيرلنأسيد

"مرفوعا:أ،أد/361/عفه(عنعلاقةبنأزياد

بدأعوذإنياللهم،

مذياقروأهروب،ا"الأخلاق...منكراتمن

فيكماالثغلميمالك(بنققبة)هو
"

مسلمصحيح
"

حديثفي

آحر

فيكماأحد()يومقتللماأباه(بكتانتيجابر)عفةذلك
"

الصحيح
"

فيمسفاةوقعتحرام،أب@أ،أ@/181/غمرو،بنتفاطمة)هي
الطالسيمسند""

قدىلواالهقاهند()وقيل:
ي
لم(ا

وص
وأقطاسفنامجحيروالنبيإلىأهدت"عاساسحديثذلك

"وأصبا
(5)

حفيد،أموتكنى.الحارت،بنتحفيدةوقيل:هريلة،اسمهاقيل:

3الترمدي 5 9 عقهإوقال(11
ادةروعم

قطةهوعلاقةبر
صاح@مالكس

اليءكرو"

1مسلم 4 5 7 1

ثيعلجهأق@لم
الطيالسيمسد"

"
"عدوهو

مسلم
"2 4 7 11/1 وكى0(،3

"السحاري"

1ألم "ل@حهجالرقول(24

عمتي
"@اطمة

لعحاا"
ري

"(1/2 6،42 6

5المحاريأحرحه 4 0 1وملم1(،2 9 4 71)



لمنهماتالحفشو@واالتاسعالتوغ

سبيعة:......................زؤجلزؤجة،والزؤجالزابع:ا

عتيقأموقيل؟

هريرة.أبيوحديث
الإسلام...إلىأفيأدعوكت"

الحدب"

أميمةاسمها
(3)

صبيحبنت

(4)

قتيةاسقالهدؤسلنالحارثبن

أن(أوحديث
(6)

وأب@أطخرحتألته،رسول)يااقال.سفيانبنكردم

ائ@ي.أنكحهنغلأيعطيسيمنفقال@حفي،الجاهلية،فيليعم
"

الحديث

"الخطيب:قال
أطارق(عمهابن

(8)

المرقعبن

نافع.وحديث
"

خالهبنتعمرالنتزوح
(9)

فقالتمظعود،غثمادس

"ذلكتكرهبتيأمها:

خالهبنتاسم
(11)

أمةلنأ(أح/731/حكيمبتحؤلةوأمهازيت،
(@

لأشلميةاسبيعة()رؤحالولدوأموالعئدلزوجة(والزوجالزابع:)ا

فيالحديثبليال..وفاتهبعدولدتالتي
"الصحيحين"

@ي
"،عفيق"أد،

ولي
"ط(@

أح(وليعب@،،
"

ص
"

2سلمأخرحه 4 9 "أمةأاوأح@(،و@أرأ،لي(3).(11

وأخ(:أ@(،أز(،في
@

صمبح
"

دتأميةوفيها)772(،المعار@،"
صثبح

4/2)"الإصالة"" 4،)0
ودي

"

معحم
"

صمحأوصغسميمولة"لم(ا7/3)"العالةألدو"0(،25/4)الطرالي
"

وأح(ط(،و@أر(،ثي
"

ولياب@،؟
أم"وأ@،أدأ،

الحربحمصدرسوالنت"

.(156)"المهمةالأسماء"

السح.في
النحريح.مصادرمنوالفحت"تابت"

وأح(:أد(،في
(520)المهمة!الأسصاء"(10)خالة،"

وأخ،أد(،في
"حالة"

(2/371)الأسماء،تهديبو")025(،"الم@همةالأسماء@

"

4البخاري!صجح 9 0 مسلمو"1(،9
"1 4 8 ،1).



رل@
النواويتقريبشرحفي@4الراص

خؤلة.بنسغد

مرة.بنهلدلبالكشرالمحذثينوعندبالفتح،بزوعزؤج

خؤلة(.بن)سعدهو

)وعنداللغةأهلعندللباء)بالفتح(وأشقبنتتجزوع()روج

الأشحعيفزة(بن)هلدلهوبالكسر(الفحذتين

الضلاحالنومثل
(2)

كانتالتيالزبيرب@الزحصعبدبروجةللروحة

فطلقها.القرظيرفاعةتحت

بضمتميمةوقيل:وهب،بنتتميمةأسمها
سهيمةوقيل:التاء.

ب@الرحمنعبدبنلإبراهيمولدأم(@أ@/942/حدي@الولد:أمومتال

فقالت:سلمةأمسألتأ@ا"عوف
الحديث."وأمثي...ذيليأطيلإفي

هي:
"

الشائيذكره"حميدة

ليذخلنالله،رسولياقاللحاط@عذاأن"حاسحديثالصدومال

سغداسمهالتار"حاطب

ماالسياقمنالمفهومأتنبيه
مبهم(:باسمه؟يصرحلم

الكلام،سياقمنمفهومايكودللبذكره،يصرحلمماالمئهممن
المحاريكقول

"

"ساعةنؤمنبااخلسمعادوقال"

هلالالأشودسوهو:مظوفي،ذلكله@المقول

4/2)"الاستيعا@و")574(،"المهمةالأسماء" (4/125)"بةالإطو"5(،5
(3)(642)"المقد@ة"

"شهية"أد(ثي

26/1)"الكمالاتهدب 6،935/1 لكمارواهلحدبتوا0(،6
@ى

1الموطأ"" 1 6،1

لثاوا
ديلي

3"مسده" 21)

2مسلمأخرحه 1 9 51)

ديالسحاريعلقه
"الإيصان"كا@

1/6)فتح

87نهألىعداسسهمصرخاحاء 8 10،35"5713.



لوكياتواالتواريخالستودلتوغ

@

الشتونلنوع

ضإ-بم!-

لاحبى؟يرج@
ض@@

-ط
والوفياتالتواريخ

لللرو

ادعىوقدوائقطاعة،الحديثاتصاليغرفبهمهغ،فنلهو

لروايةازعمواأتهمفضلهرلتاريخ،افيفنظرقؤم،عنلزوايةاقوم

بسنين.وفاتهغبعدعنهم

للحلدلقدومواماع،وال@الرواة،ليدلموالتواريح(الشمور:التوع)ا

لهم.فيات(لو)وانيلفلاا

تمقوادعىولمحدواتقطاعه،الحدلتاتصاليعرفبهفهم،فن)هو

لعدعنه@االزوايةزعفواأتهمفطهرالتاريخ،فيفنطرقوم،عنالزواية

بسنين(.وفاتهم

حالدسعنكتتلسةأفياختبارارجلأعياشبنإشماعيلسألكما

لعدمهسمعتأثكلرغمأتفقالومانة.عثرةللاثسنةفقال.3مغدان

سنينبسبعموته
(1)

@،أد/0/361

أربعوقيل:حمسوقيل.@،أ@/181/ومائة،ستلسنةمات@إنه

ئمانوقيل:ثلاث.وقيل:

حذثلقامولده،عىالكشيحاتممحمدشلا،أر/241/الحاكموسأل

هدا@قال:ومائتينستينسنةلقال.حميد،ب@عبدص
م@سمع

عئد
(2)

بعد

سنةعثمرةبثلاثموته

القاضي:غياثبنحفصقال
"لالئي@فحاسبوهالثيخاتهمتمإدا"

يعحي

(1)"

اوياللأخلاقالحمامع
"(145)

(3)"

(1/21)للصمديلالويات،الواثي



النواويلقربشرحلمحىالراوفىرلبت@

جمطاللهرسولالبشرسيدسئدناسنفيالضحيحالأؤل:فروغ:

وستون،ثلاترشظ:وعمربكرأبيوصاحبيه

سثه
عنهكبمنوسن

الوري.سقيانوقال
التاريحلهماشتعملناالكد@،الرواةاستعمللما"

"

يزيد:لنحسانوقال
"

نقولالتاريخ،بمثلالكذأبينعلىنستعنلم

لسةلل@يخ:
منصذقهعرفالمولده،أقرفإذاولذت؟كم

"كذله

تقديميجبالحديثعلوممناشياءللاثة"الحميدي:اللهعبدأبووقال

فيهوليسالشيوخ،ووفياتوالمختلف،والمؤتلفالعلل،لها:التهمم

@/052/1،"كتا@

"

يعخي
()

ولابنزثر،لابن"كالوفيات"كتب؟ففيهلا@الاستقصاء،على

ب@العزيزعبدالحافظزئرأبنعلىوذيلقانع،
محمدألوثمالكسالي،أحمد

عزالثريفثمالمئذري،ثمالممضل،بنالحسنألوالحافطثئمالأكفالي،

أحمدالذين
ب@

أبن(محصد
(6)

أحمدالمحدثثمالحسيني،
أيسكبن

العراقيالعصلأدوالحا@ظئثمالذمياطي،
"

دلك.منعيونفي)فروع(

العشرة.وأصحابه@كالئبيوفاة@ي)الآؤل:(

أوصاحبيه(@غاللهرسولالبشرسيدسيدناسنفي)الضحيح
(8)

منالحمهورقالهسنة.وستون(تلدتي@هما:ب،أح/731وعمربكرأبي

ديلحطي@ا
1/3)"الكفاية" ديعاكراسطريقهوس5(،6

"

دمقتاريح
"(1/49).

"

1/1)عديلاس"الكاسل 6،91 1/3)"الكمايةو"0(،7 دمثق!تاريخو"4(،6

عدياسطريقس(49/1)
"

8/3)بعداد"تادح 4،03 1/1)الراوي!لأحلاقالحامعو"1(،4 31)

ليشكوالالنأحرحه
2/5)"الصلة" 61)

"أر(@ي

مصي
سقط(6)"

وأخ(.وأ@(،أرأ،ص
ا

4)644،االتمصرةشرح الثحاحالنداو"7(،4
"(2/7 19)

وصاحها."وأر(أد(،@ي



لنوعا
لؤفيا@واريخلتواالستود:ا

شهرمنخدت،عشرةلتئتيالاثنين،ضحى@اللهرسمولقبض

المدينة.إلىجمرهخرتهمنعشرةإخدىسنةالأؤل،ربيع

الرعبدابنوصححهلعدهم،فمنوالتابعينالضحابة
(1)

والحمهور.

وقيل:
"

ستونلمجروالنحيسن
"

أسعنروي
(2)

البتولوداطمة
(3)

بنوعزوة
لزبيرا

(4)

ومالك.

وقل:
"

عتاساسصرويوستود"خم@
()

وأص
(6)

برودغملأبضا،

حتظلة

قادةقالهوستود"اثتان"

غمر.فيايأولادوحكيلكر،أبيفيأيضاالآخرأدوحكي

وتيل:
وستينستاعمرعاس"

"

وتيل:
وستشإحدى"

"

ويل.
تسغا"

وخمسين
وقيل:"

وخمسي@سبغا"
وقيل:"

وقيلوحمسيى"شا"
احم@"

وخمسجن

خلتليلةعشرةلتنتي)الاثنين،يومضحى(لجذاللهزسول)قبض

لاينة(القبإلىمجمتهخرتهم@عشرةإحدىسنةالأؤل،ربيعشهرمن

على@الحمفورالشهر،م@أليومتعيينفيإلاذلك،السير@يأهللينخلاف

أنهالفصنفدكرةما
عثر.الثانييوم

بنأ،أط/281/موسىوقال
عقة

(9)

سوالليث
سعد

(10)
الثتهر"منتهل"

7)

(25-23/3)النمهيد"@

والمثاليلآحادا"
عا@10792(أليلاس"

2/3)سحدلالن"الطمقات" 08)

@لطراصا

ي
8/2)لأوسطاا" 2،)5

8/3)ر"ستدكالااو" 28)

برالرمذي
لمنمصانلا"

"3 8 واس1(،2

الطروا
@يلي

4/2)لكيرها" واس6(،2

"

(96)"حياطبنحليمةناربخ

المهمى@ىأحرحه
7/2)"الدلانل" 34)

ديكثيرالنذكره
5)"والحهايةالداية"

الط(2)
ري

0 15 ومسلم0(،9
2 3 4 7،1

22/4)للطراليالكمير"المعحمو"، 1،74 18)

1ملمأحرحه(5) 2 3 5 3 1

يالر@عدواص

)3/81(،التمهيدا"

دىعاصمألي
والمخاليالآحاد"

"1 6 7 2،،1

الر@يعد
(328/8)لال@دكاراا"

سموسع@
شها@اسصعقة

ص(224/
ولهاللت

رسع=مىحل@للله"



لأءئيجأ@
اتقري@شرحفي@4الرارلبل@

لنواوي

التيمي.سليمانوقال
"ثانيه"

العراقي:قال
استشكلهفقدالجمهور،قولكانن@الأول،والقؤل"

السهيلي
(2)

2أ@/حي@ص لأنوذلكالتاريح؟@،/50
حخةفيعرفةيوم

كادالوداع
فلاوحينئل!عليهالمتفقعمرلحديثلالإخماع؟الجمعةيوم

م@الأولربيععرثانييكودأريفكن
علىلاالاثين،يومتليهاالتيالسة

بعضولقصبعضأ،أد/461/كمالولانقصها،ولاالشهوركمالتقدير
"

لأن
(@)

عرثانيكانوصفر،والمحرمهولقصفإنالخميس،أؤلهالحجةدا

ربع
لأول(ا1

(5)

كملتد@الخميس؟يوم
(6)

عشره@ثانيأ(أز/341/الثلالة

الأحد؟
الئبت.أوالجمعةعثرهفثانيبعض،وكملبعضلقصن@

الثلاثةالشهورتفرضبأنيجيبالعلمأهلبعضرأيتوقدقال:

قولهم:ويكودكوامل،
"

كاملة،بأيامهاأي."منهحلتليلةعثرلاثنتي

عشر.الثالثفيوالدخولذلك،أستكمالبعدوفاتهفيكون

نظروفيهقال:
"

أوالثلاثةنقصانال@يرأهلكلاممنيظهراثذيإنحيثمن

التيميسليمانإلىصحيحبسنل!البيهقيرواهمابدليلمنها،اثنين
ك@ي@اللهرسولأن"

المتمبت،يومفيهمرضيومأؤلوكادصمر،منليلةوعشري@لاثتي@مرص

حلتالليلتشالاثنينيومالعاسر،اليوموفاتهوكانت
ربيعم@

الأول(1
(7)

"
(8)

والمحرم.الححةذينقصانفلزمالسبت؟صفرأولأنعلىيدلوهذا
علىفيدلمرضه.منأي؟العاشر"اليومك@وفاتهكالت"وقوله.

أيضا.صفرنقصاد

(2)

"الأول

@يالعراقيوعراه
"

يرالنيحأبيإلى(448)"التحصرهشرح
"تارلخه"

الليت.عى

@ياليهقيأحرحه
"

7/2)"الدلائل 34)

4/4)"الأد@الروص" 3،94 4السحاري(3)(40 3ومملم1(،5 0 1 71).

(5)أد"إلا"أ@(ثي
أخ@(.م@

"كات"أط(

"(8)السح.لفيةمىوسقطوأح،أط(،مى

"النوةدلائل

7/2)للبهتي 34)



لوفياتواالتواريخالستودالتوع
@س@ا"-

اشكى"قال.قير،محفدسعرمغشر،أبيعىالواقديوروى

صثر..صبقي@عثرةلإحدىالأربعاءيومك@اللهرشول
قالأدإلى"

خلتالليلتيىالايخىيوموتوفييوفا،كرنلاثةاشتكى"
رلبعم@

"
(1)

يدلمهدا

مضاأكثرمرعه@دةجعلأثهإلاأيضا،المتحهورنقصعلى
التيمى.حديتلي

اشتداده.ولالأؤلمرضه،اشداءأح/831/1،لهذاالمرادبأنلينهماويجمع

منفهوالحديث،فيضسفن@والواقدي،
مغثمروأ@الئمير،أث@ة

نجيح
فيه.مختل@

فيالخطي@وروى
صالرواة"

"مالك
سلمة(أسعيدسروايةم@

(@)

بى

الباهلي،قتيبة
/51رشولقصرلفا"قال.عمر،اب@عننا@ع،عنمالك،ئنا

1 1 / 2 5 حلنالليلتينفتوفيثماسية،مرضالله-سع1
م@

ريم
ا"الأؤل.

الحديث
(3)

الاريححيثمنراحخوافقهومنالتيميقولأنفاتضح
"

1أط/وقول"قال: الصلاحكالنالمصنف(@/82
"

بشكلصحى"

فيماعليه
"

مسلمصحيح
"

(6)

إلىطرتهالطرةآحر"أن@:روايةمن

يميه...اللهرشول
وفيه:الحديث،"

"

اليومدلكآخرصوتوفي
يدلوهدا"

@هوالئالي،السص@أؤلالمرادأدلينهماويجمعالضحى،بعدتأخراثهعلى

أنهلاعتارالخهار،اخرمنوهوالصحى،وقتاخر
من

اكالئصف
ويدللي،

عنبسندهالبر،عبدالنرواهماعليه
@لمجاللهرشولمات"قالت.د@كهاعائشة

بنموسىودكرالاثير"يومالنهاروأنتصافالضحىارتفاع
عقة

@ي
"مغازله"

سعدالنأحرجه(1)
ير

2/2)"الطحقات" لىالهقيطريقهوص2(،7
/7)الدلانلا"

2 3،42 35)

"أد(.في(2)
"رسلمةسعيد

وثي
"أ@(.

"مسلمةسعيدس

والإيضاحالتقييد"(3)
ثيللحطيبوعراه)534(،"

صالرواةألطء"
"@الك

ا(4)

لإسصاحوالحمداو"5(،04-448)للعراثىالسدكرهاو""السصرهشرح
"(433-4 35)

مسلم(6)(645)"المقدمة"(5)
4 1 91)،)89((99)



لتاريخ.اومتها

اال@ريبت@
النواويتقريبشرحفي4؟

"شهاب:ابنعن

"الشمسزاغتحينألاثنين،يومتوفي
(1)
"

المصئفزادهافائدةهدهلتاريخ()االهجرةم@أي:)ومنها(،

فيالبخاريروى@،أد/461/
"

صحيحه
"

(3)

بنسهلعن
ما"قال:سعد

م@عذوأثما@متوفاه،منولاك@هالنجيمبعثمنعدوا
."المدينةمقدمه

فيوروى
الصغير"تاريخه"

(4)

فيالتاريحكافى"قال؟عباسابنعن
"المدينة،1غ@مالتبيفيهاقدمأئتيالسنة

يكتب(أمتىعمر:قال"قال:المسيبابنعنأيضاوروى
(6)

أر/341/

فكتبجمسده.النبيهاجريوممنعلي؟لهفقالالمهاجرين،فحمعالتارج؟@،
لتاا

ريخ
"

@يخيثمةأبيابنوروى
"تارلخه"

سيرين:ابنعن
منرجلأأن"

يسمولهشيئالاليمنرأيتلعمر.فقالأليمن،أرصمنقدمالم@لمين

"

التاريخ
لحسن؟هذاإفىعمر:فقالكذا.وشهركذأ،عاممنيكتبون"

شاوريؤرخأنعلىأجمعفلمافأرحوا
(8)

وقالكجر.النبيلمولدقوئمفقال

بالوفاةةقائلوقالمكة.منمهاحزاحرجحشقوم؟وقالبالمثعثقؤم:

نبدأشفربأيقال؟ثمالمدينة.إلىمكةمنخروجهأرخوافقال:توفي.حي@

(2)

(3)

(5)

6)

(7)

(8)

@ياليهقيأحرحه
"

7/2)"الدلانل 34)

لإيصاحواالمييد"
سرحوا)534(،"

.(45")"والذكرةلتمصرةا
"

3"الخاريصحيح 93 41)

لتاا"
ريح

"لأوسطا
.(1/88)لحمافاوبرواية2(،1/4،14)رلجويهبةبروا

قطل@
أح(وبحدها@يوأ@(وأح(،أد(،م@

"
"@اليعنأ@ئاوروى

"أد(ير

"يكتبمن

لتاا"
ريح

"لأوسطالار-او"9(،/1)لكير"ا
يةولروا1(،1/4)رنحويهيةلروا

(1/87)الحثا@

شنا"اأد(@ى
وأ@(أر(،ودي

"

لأشناور"



الشتون:التوعا
لوفياتوالتواريخ

@

2ه/1 كانواالحاهليةأهلفإنرجب؟فقالوا:التنة؟أؤلفحصيره@،/51

"الحجةذولعضهم:وقالرمصانشهرآخرون:وقاليعالمونه.

الحجميه

من@يهحرجاتديالشهرآخرونوقال
قدماتديالشهراحرون:وقالمكة.

أؤلوهوحرام،شهروهوالتنة،أؤلالمحزممنأرخواغئمان.فقالفيه.

فيالشهور
المحرم،اللةأولدصئرواالحح.عنالاسمئصرفوهوالعدة،

فيذلكوكان
@سة

عشرةدسع

منصور@يب@سعيدأظ/381/1(روىوقد
عتاس،النع@حس@،@سد"لسنه"

الةوهو@حرالفحرم،شهرالفحر"قال:"وألفخر@"تعالى:قوله@ي

فيححراب@الإسلامسيخقال
(@اح/831يحصللهذا":"أماليه"

عنالجواب
أنلعدالمحرم،إلىالأؤلربيعمنالتار@تأخيرفيالحكمة

@الهجرة،منالتاريخجعلعلىأتفقوا
ريمفيكانتثما

.(3)"الأول

فيعساكرابنوروى
قال.مهران،لنميمورصلسنده(4)"تاريخه"

"

أوليه،لحقالديشجافى؟أيلقال:شغسان،محله)(صأعمرإلىزفع

يغر@ونهشيثاللتاسصعواللضحاط:قالثمآب؟هوالذيأومضى،الذي

."الهجرةعلىفأجمعوأالتاريخ.من

ذكر"قالأتهالضلاحأبنصالقماح،ابنبخطمجموعفيرأيتلك@

منالمطبوعديعليهأقفلم
"

عاكراسوأحرحهيخمة،أديلاسالك@ير"التاردح

@ى
"

طرلمهس(43/1)دمى"لارح

منالمطوعثيعيهأف@
"

ليالهقيأحرحهوقدمصور،،سيدسسن
"الص"

3 ، 9 عساكر@ياسطريقهومن1(،4
"

تارلح
ثقد@

ححر@ياسوقاللم(،8/1)"

الردعحكملهبكورأدولعلهالإلساد،ح@موقو@هدا"(24)"المطلقةلأماليا@
"

.(25)"المطلقةالأمالي"

1"الأوائل"كتا@فيعرولةأسأخرحه 2 تار@عاكر@ىااسطرسقهوص1(،7

.(41/1)دمى"

."سحله"أ@(.في



@لم
لنواوياتقريبشرحفيالراو@برت@

فيوعمرعمتترة،ثلاتسنةالأولىجمادىفير@دك@بكروأبو

وعشرين.ثلاتسنةالحخةذي

وثلدثين،.....................حفسسمةفيهرضالطوعتمان

حينبالهجرةأرخك@ج@اللهرسولأنالئروطكابفيالرياديمخمشبنطاهرأبو

الهحرةمنلخمسكتبأنهفيهيكتبأفىعل@اوأمرنخران،لنصارىالكتابكتب

"قال

ذلكفيت@عهوعمر@شدهاللهرسولإذنبهافالمؤرخ

@يالكلامأشبعتوقد
ذلك

المسألة.بهذهمختصم@تقلمؤلفلي

يومعشرة(ثلاتسنةالأولىجمادىفيل@يم@بكر)أبوتوفي)و،

بقين.للالبوقيل.لثمان.والضاءالمغر@بينالثلاتاءليلةوقيل:الاثي@،

يوموقيل؟مه.مضتعشرةلسغالاتي@،ليلةالآخرةجمادى@يوقيل

مه.بقينلحمانوقيلبقش.لياللسبعالحمعة،

وثبتالحماظأ@/252/1،وصخحهالأئمةبهجزمالديوالضحيح

عنأ،أد/561/صحيحةبأساليد
يوماليلة(عشيةوغيرهاعاثة

لثمانالثلائاء،

الآخرةجمادىمنبقين

يومآخرالحخه(ذيفي)عمرتوفي)ط
منه،

)سنةالجمعةيوم

المحرم.م@تهلالسبتيومودفنوعشرين(تلات

أ@ي،أي:فيه()عتمانقتل)@أ
(2)

الحجة،ذي
ثامنالجمعة،يوم

1أر/ثانيوقيل:عئريه.ثامنوقيلثامنه.وقل.عسره، عثره.أ،/44

وللاثين.يستسنةأولةوفيلتين(وثل@خمس)سنةعشرهثالثةوقيل

سعداسأحرحه(1)

في
3/1)"الطقات" فيوالحاكم5(،8

وعده.(4/5)المشدرك"

"
كيوالبهيهقيالأولى".حمادىص

3/3)الكرى،السن" الواقدي.طريقمن(97

1الحاريو@ي 3 8 أدقلود@النلاناءليلةتوليعمها(71
يصسح.

وأح(أ@(،م@(2)



لوفياتواريخلتواالشتود.التوغا

تمبم@

فيوعلى@--غيره،وقيلتشعين،ابنوقيل:وثمانين،اتئتينابن

وقيل:ازبع،وقيل:وستين،ثلدتابنأزبعين،سنةرمضانشفر

حفس،..............................................

وفي
"

"وثلاثينأرحسنة":"البخاريتاريخ

"ناصر:ابنقال
حطأوهو

"راويهمن

اليقظانأبوقالهوثمانين(اتنين)ابنوهو
(3)

الواقديوادعى

عليهالاتفاق

"ثماسينالن"إشحاق.النلقالغيره(وقيلتسعين.ابنة)وقيل

"وثمانينلست"قتادة:وقال
(6)

وقيل
@،أط/381/."وثمالي@ئمان"

منه.والشريرالحاديليلةرمضان(شهرفيل@جمد)علئئقتل)و،

وقيلعره.حاديوقيل.عسرهسالعليلتها،وقيلالجمعة.يوموقيل.

غير

زبرالنوقال"أربعين(
سنة"

ونلاليى"تسع
(7)

ولموهئم،وهو

يتابع

خمس()وقيل:وستيىأربع(وقيل:وستين،ثلات)ابن

وحمرلسعوقيل:وخمسين.ثمافىوقيل:وستين.أثنتينوقيل:وستين.

@

6/2)الكحيرهالار-سح 09)

2/7)الماح،الدا" وعده(451)"المصرهشرحو"5(،2
."لهروا"

@يحيمةخرحه(
عماكر@ياسطريمهوص(177)"نارلحه"

ا

/41)دمقأنارلح

3 دىالرعداسوعراهالمفدام.أيصالبقطار،أليص(47
لها@رالايخعا@!"

فيوالمري1(،3/8)"الإصالة@
19/4)"الكمالتهذب" المظادأليإلى(57

بوفا،انيعيرلةعرةانتيحلا@تهوكالتولفطها(77/3)الكرى!الطقات"

ف@لها"لاسيعا@ا"والطر"شةونماني@اتيىاب@ومروقل
1(،3/8)لإصالةاا"

19/4)"الكمالتهدبو" وهوقلأنهعدلاحلا@لا"@يهماالواقديوعارة(57

لة!وثمالبناتبىاس

@

"(6)(343/41)دمى،لا@لح

13)دض،لارلح 4 7 /4)

"

ووثياتهمالعلماءمولدتاريح
"(1/1 32)



اتقريبشرحفيالراوي@برت@
لنواوي

الحاكم:قالوثلدثين،ستسنةالأولىجمادىفيوالزبيروطئحة

قؤله.غيروقيلوستين.أزبعاتنيكانا

يومالحملوقعةفيقلاواحد،يوم)في(مغاماتاوالزبير()وطتحة

يوموقيلالخ@يس،
وعليهالاخرة.وقيل:الأولى(.)جمادىعاشرالحمعة

"قالومنوثلاثين(ست

ربيعأورج@في
مزجوحاد.فقؤلان"

"سنةوستين(أربعائنيكانا"الحاكم:)قال
(1)

الواقديقولوهو
(2)

حثان)3(النوتالعه

نعيمألوفقالقوله(صحير)وقيل
"وستونثلاثلطلحةكان"

(4)

وقال

"وستونأح/931/1،أثنتان"طلحة:بنعيسى
()

المدائني:وقال
"

"ستون
(6)

وستون.لستوقيل:وستون.سبعللربيردكاوقيل:وكسعون.حمسوقيل:

2/@@وقيل:وخحسون.بصعوقيل:ستون.ةوقيل وسبعون.خمس@،/52

القتل(.فيالناسأعرقأفائدة

بنحمزةبنعمارةالقتل:فيالناسأغرق"بكار.بنالزبيرقال

مضعثاوقتلقديد،يومحمزةوألوهعمارةقتلالعوأم،بنالزليربنمضعب

الملكعد
الفجار"يومالعؤأموقتلالحمل،يومالزبيروقتلمروان،ب@

":"المحار@لطائف"كتالهفيالثعالبيمنصورأبوزاد

أبو)8(خويلدوقتل
"خزاعةحر@ديالعؤام

(9)

العربمننعرفولاقال:
(10)

ستةوالعجم

الزبير"آلفيإلالسقفيمقتولين

(3)

5)

(7)

"

(203)"الحديثعلوممعرلة

(2/33،9034)"الثقاث"

(205/3)سعد"اسطقات"

"
(75)وأحارها"قرللىسس@حم@رة

"

.(438/1)الأعثى"صح

"

(438/1)الأعنى"صح

3/2)سعد"اب@طقات" 0،52 03)

"

25/1)"دمثقتارلخ 21).

"

(86/27)"د@نقتاريخ

وأح،:وأط(،أ@(،لي
"

الن
"

أح(ثي
"العر@1



والوفياتالتواريخالشئونالتوغ

@

ابنالأصخ،علىوخضسينخفسسنةوقاصأبيبنوسغد

أزبعأوثلاتابنوخفسين،إخدىسنةوسعيذوسئعين،للات

خقسابنوثلاثين،اثنتينسنةعؤفبنالزحمنوعبدوسئعين،

وفيوخفسين،ثمانابنعشرة،ثمانيسنةعبيدةوأبووسئعين،

أتجمعين.عنهمتعالىاللهرضيخللافهذابغض

فىوستينالجاهلنة،فيسنةستينعاشاصحابيانالناني:

وخضسين:.............أزبعسنةبالمدينةوماتاالإشلام،

الأصح(علىوخمسينخمسسنةوقاصأبىبن)سعدتوفي)ط

أوقيل:إحدى.وقيل:خمسين.سخةوقيل:
لسع.وقيل.لست.و@يل.رح.

اثتيروقيل.وسبعين.أربعوقيل:وسبعيى(كلدث)ابنثمانوقيل.

مؤتاالعشرةاحروهوونمالن.نلاتوقيل.ونماني@

اثتيىوقيلوخمسين(إحدى)سنةزيدبن)سعيد(تودي)و،

1أد/وسبعين(أربع)أووسبعشثلات()ابنوخمسينئمادوقيل: 65/@)

الفلاسوالثاني@المداثنيالأؤلقال

وقل:وتلاتين(اتنتينسنةعوفبنالرحمن)عبدتوفي)و،

1أط/وقيل:وسبعين(،خمس)ابنثلاثوقيل:إحدى. اثي@أ(/84

وسبعي@.تمانوقيلوسبعين.

وهوعشئرة(تماني)سنةعمواسطاغونعبيدة()أبوتوفي)ول

كماخلاف(هذابعض)وفيالأ@رينفيحلافبلاوخمس@ن(ثمان)اب@

أجمعين(.عنهمتعالىالله)رضيعليه.التنبيهتفذم

فيوستينالجاهلية،فيسنةستينعاشاصحابياد)الثاني:

1أر/وخفسين(أزبعسنةبالمدينةوماتام،الإشل@ 44/،@

(1)"

(23/66)دمثق!تارلح



ح@@1ب
لنواوياتقريبشرحفيالراو؟رلبت@

ابنقالبالراءحرامبنالمتذربنثابتبنوحشانحزام،بنحكيم

سنة،وعشرينمائةواحبكلالثلاثةوآباؤهحشانعاشإشحاق:

لمخسين.سنةحشانماتوقيل:مثله،العربمنلغترهميغرفولا

أسدحويلدشبنحزام(بن)حكيمأحدهما:
قصيبنالعزىعبدبن

الفيلعامقبلالكغبةجؤف@يمؤلدهوكارخديجة،أخيابنالأسدي،

وقيل:وحمسين.ثمادسنهوقيل:خمسش.@سةماتوقيل.عشرة.للاث

سنة
1ستين أ(/253/@0

لأتصاريابالزاء(حرامبنالمندربن@ابتبن)حشانالثاني)ط

النحاريالخزرجي

)كلوحراموالمنذرئابتتة(لتل@اوآباؤهحشانعاش"إشحاق:ابن)قال

مثله(لعربامنلغيرهميعرفولاسنةوعشرين)مائةمهمحد(وا

سنةوقيل:علي.خلافةفيوقيل.خمسين(سنهحشانمات)وكيل:

سنين(أوأربعمائةابنوهوماتوقيل:علي.قتلأيامأربعين
(3)

أبوهوكذأ

الأول.علىوالجمهورحتانابنقالهوجده.

مائةبلوغفيوحسائاحكيماشاركواالصحابةمنأجماعة

سنة(:وعشرين

يروح@ائاحكيماشاركأيضاصالصحابةفي
بنكحويطبدلك،

سنةستي@عاسالفتح،مسلمةم@العامري،القرشيالعزىعبد
الجاهلية،في

يرالحا@أحرجه(1)
3/5)"الم@درك" 54)

لنسعيدعنإسحاق،النطريقص

"فال.ناتحسادسبرالرحصعد
حدلاعاش

ومانةعنمربرالمحدرأبوحرام
سنة،ومائةكريننالتالهوعاشسة،ومائةكري@الممدرانجهوعانسلسة،

"شةو@افةعنريرنالتلنحسادالهوعاس

(2)"
"الصحالةمعر@ة

2/8)سعيملأبي ."وستي@أريعسنة"وأ@(:أد(،ثي(3).(45

@يالمسويوأحرحهحاد.حق@يوفاله(3/72)"النفات"لم(ا
والناريخالمعرفة"

"(1/
عدهوهو(91

اللاثةحقفي



لؤفياتواريحلتواالشتود:التوعا

الواقديرواهكماالإشلام،فيوستين
(1)

قيلووخمسين،أرلعسنةومات

اثنتين

وعثرونماثةولهوخفسين،أزبعسنةماتالقرسي،يربوعبن

وعرود.وأربعويل

بفتحوحف@ن،
هآصالأولى،الئودوقحالميموسكودالمفملةالحاء

ماكولاالنصبطهفيمانون،
(3)

لعضهموقال
"

زايآخرهحمر"
(3)

1أح/ 39/

ليوالذارقظميلكار)@(،الزليرسذكرعوف،بنالرحمنعمدأخو@،
كتا@

الرعبدواش"الإحوة"
()

الإشلام،ليوسئشالحاهلية،@يستشعاشأثه"

وخمسينأرسعسنةومات
"

مائةولهوحمسي@،أرلعسسهماتالم@ور،والدنؤفل،لنومخرمة

بنزكرياأبوبهجزموعثرون،
جزءفيمنده

له
أط/481/عاسم@فيهجمع

مانةعالشوقيل:وعشري@،مائةالضحابةمن@،
عثرةوحمس

لملكىوكري@،ماثةعاشواجماعةهداكتابهفيمندهابنذكروقد

الإشلام.ويصمها@يالجاهلية،فيدضفهاكونيعلم

العجلاني،عديبنكعاصم
وأزسعي@خفسسنةمات

ناجية.جدوالمنتجع،

بنولافع

(6)

العندي.شليمار

1أد/لثجلاخ@وا لعاا1،/66
مري

2/5)"الإكمال"(2)(45لم/5)الكرى"الطقات1 34)

الطر:
1/3)"لإصالةا" 55)

1/3)"لإصا@اوا7(،1/38)لإصالهالهامن@"لامسمعا@ا"الطر. ر@-5(،5

دللزيشاقر

.(266)ري

لاسخيحا@ا"
مث@لها"

1/3)"لإصالةا" 87)

والطر.ألي!أر(.ا@ي
3/1)"لهلإعاا@ 81)



لنواوياتقريبشرحفيالراو؟ريبت@

@،أ@/352/عطية.والدالعؤفيجنادةبىوسعيد

الطائي.حاتمسعديوفاته:

سعدأال@1قال
ا(

يتو@وخليفة:
مائةع@وستين،ئمانسنة

وعئرير

سنةوقيل
سبع.وقيل:ستي@.

الجغدي.والثابغة

ربيعةب@ولبيد

مغراءلنوأوس
(3)

ال@عدي.

الصريفيني.الثلاثةذكر

فيالعنيوعبدقتيةاب@دكرهمعاولةبىونؤفل
"الكمال"

التابجنومن

م@عود.النصاح@الشيباني،عمروأ@

حبيث@وزرش

فاته.ماعيهوردتالمذكور@مدهالنجزءلخصتوقد

الكعبة(.جوففيحكيمأمولدالتانى:

"الكعبةجوففيحكيممؤدكاد"لكار:بنالزليرقال

سجد"ألو"أد،@ي

.(69)"حليمةطقاتو"2(،6/2)الكرى"الطقات"الطر

"أط(@ي
@ر"

(30/71)"الكمال)نطدبو)513(،قبةلاس"المحار@"

@يالحاكمأحرحه
4/6)"المستدرك" عاكروابىالحامري،غنامبرعليع@(10

فيمسلمالإماموقاله(98/15)"دمنق)تار-في
"

صجحه
حديتعف"

1 5 3 د@واس1(،2
لي

(3/71)"الحتات"



لؤفياتواريحلثواالشثون:التوغا

@

ماتلتوري،اسقيانلمتبوعة:اهبلمذااأضحابلثالث:ا

وتشعين.ستعسنةمؤلدهومائة،وستينإخدىسنةبالبضرة

ولدقيل:ومائة،وستعينتسعسنةبالمدينةماتأنس،بنومالك

أبوسئع.وقيل:أزبع،وقيل:إخدى،وقيل:وتشعين،ثلاثسنة

ابنومائة،خضسينسنةببغدادماتثابتبنالتغمانحنيفة

بمضر......ماتالشافعي،إذريسبنمحفداللهعبدأبوسئعين.

فيوقعومالعيره،دلكيعر@ولاالإشلام:شيخقال
فتدرك"

الحاكم
"

(1)

ضجف.فيهاولدعلماأنمن

اللهعدألوالمتبوعة(المداهب)أضحابو@ياتفي)الثالث(

مقئدوفىلهكان)الثوري(سعيدابن)سفيان(
(2)

)ماتالحمسمائةإلى@د

"حان.النقالومائة(وستينإحدىسنةبالبضرة

ير
"شغان

سنة)مولده
1أر/حمسوقيل:وتسعين(سبع وتسعي@.أ،/45

وسبعينتسعسنةبالمدينةماتأنس،بن)مالكاللهعبدأبو)و(

ولد)كيل:الأؤلربغمنعثرةأزلعصيحةوقيل:صمر.فيقيلومائة(

وتسعشأربع(ة)وقيلوتسعين)إحدى(لسةوقيل:(وتشعين.ثلدتسنة

تسعين.لسةوقيل:وتسعين،سبع()وقيل:

ليومائة(خمسينسنةببغدادماتتابت،بنالئغمانحنيفة)أبو

مولده@إنسنة،سبعين()ابنللاثوقيل:وخمسين.إخدىوقيل:رجب،

سنة

الحمبسلبلةبمصر(ماتال@تنافعي،إدريسبنمحفداللهعبد

4/6)المستدرك،"(1) 3الحاقرلم@(11
لمسه

@ي(2)
المقلدرد""أ@(.

1)961،الأمصار"علماءومناهسر)6/204(!إ"النفا@"(3) 70)



لنواوياتقريصشرحفي3الراوريبت@

ومائة.خفسينستةوولدومائتين،أزبعسنةرجباخر

الآخرربيعشقرفيببغدادماتحئبل،بنأخمداللهعبدأبو

اللهرضيومائةوستينأزبعلسنةولدومائتين،وأزبعينإخدىسنة

أنجمعين.عتهغتعالى

اللهعبدأبوالمغتمدةالكتبأضحابالزابع:

رليعآخر"ةحادابنوقالومائتين(أربعشنةرجب،)آخر
"لأولا

@بغزةومائة(خمسينلسنة)وولدأشهر.لأولوا

وقيل:الشام،ن

داليص.وقيل.لعسقلان

يومضخوةفي(بيغدادماتأ(/254/@حتبل،أبنأحمداللهعبد)أبو

خلتليلةعثرةلاثنتيالحفعة،
ةعترلثلاثوقيل:الآخر(ربيع)شفرص

رسيعمنوقيل.منه.لقين
شنةولدومائتين،وأزبعينإخدى)سنةلأولا

آجمعين(.عنهمتعالىالله)رضيالأول،ربيعفيومائة(وستينأربع

الأربعة(:غيرالمتبوعةالمذاهبأصحابأمنتنبية

1أط/وكانعي،لأؤراالمتبوعة:اهبلمذااأضحابم@ مقلدونلهأ،/85

مائتيمننحؤابالام
(2)

1أح/وماتلسة، لسةببيروتأ،/40
ومالة.وخمسينسبع

ومائتين.وثلاي@نثمانسنةوماتراهويه،سشحاق@

وثلاثمائة.عشرسنةووفاتهالطبري،جريربنجعمروأبو

لسةببغدادرمصادفيوقيل:القعدة،ذيفيووفاتهالظاهري،وداود

ومائتي@ثتينسنةبالكوفةومولدهومائتين،تسعين

الله(عبدأبوالمغتمدة:الكف)أضحابوفيات@ي)الزابع(:

ئتسرما"وأط(وأر(،أد،،دى(2)(9/31)"لنما@ا"

)691(،كنيرلاس"الحدبتعلوماحخصار"الطر
4)4/814،"المجتوالتح 19)



فياتلقواريعلتواالستود:التوعا

ازبعسنةشؤالمنخلتعشرةلتلاتالجمعة،يؤمولدالبخاري،

ومائتين.وخفسينستسنةالفطرلئلةوماتومائة،وتشعين

محمد
@،أد/661/إسماعيلبن

بمتحدرله-صسالمعيرةلنإئراهيمبر

ول@حالزاي،وسكورالمهملة،الدالوكسرالراء،وسكونالموخدة،

ثمالموحدة،
أعطمبالقضر،بحارىإلىنئبة)المخاري(الجغفيهاء

النهر.وراءمدية

حدتعشرةالتلاتالصلاةبعدالجمعة(يوم)ولد
سنةشؤالص

)الففرعيدليلةالعشاء،وقتالتبت،ليلة(وماتومائة،ولسعينأربع

هومائتين(وخمسينستسنة
سمرقد.بقر@قرية"خرتتك"

يخملأرالدفليأحمدحالدسحارىواليمهطلبلغاإليهاخرح

"له

الحامع
التارلخو""

العغ،أدللاأناله:قللرسولهفقالمنه،ليسمعه"
@بلده،منلالحروحفأمرهالسلاطي@،أبوابإلىأحملهولا

إلىحرح

تتمما@يقحصه،أناللهوسألعندهم،فنزلأقرباء،بهالهوكانخرتك،

ماتالشهر
(3)

له
غيرالتصانيفص

"

/51اليديرردعو"الففرد"لأد@ا""؟الضحيح

2 لإماماخل@القراءةو""الصلاةفي(@/54
الكحير"التاريحو"الوالدير"لرو""

الضعماء".و"العباد"أدعالخلتىو"الصغير"و""الأوسطو"

عليه:نقفلمومماالآد،موجودةوكلها

"

طاهر.ابرذكرهالكبير"الجامع

الفرئري.هذ@الكبير"التمسيرو"البهير"المسندو"

نوعحو"2(،9/15)الإكمال،"
)1/77(،"المشهتصبرو"لم(،1/04)"المشته

الاريهديو"
"(501)

"

تاريح
2/3)لعداد" 5 5-3 دمئقتارلحو"7(،5

تهدي@وا1(،55/7،07)"

24/4)الكمالا، 64-4 12/4)اللاء"أعلاملروإ6(،6 64-4 هدىو"7(،6

الساري
"،715(5 18)



-

النواو@تقريبشرحفيالراودت@،يب

وسئينإحدىسنةرجبمنبقينلخضسبنئسابورماتومشلم
وخمسين.خقسابنومائتين،

1أر/"لأشربةاو" رقظميلذااذكره@،/45

قهوراذكره"الهبةو"

"الصحالةأساميو"
القاسم(ألوأدكره

(3)

البغوي.القاسموأبومندهابن

"الوحدانو"
ذكرهالضحابة،واحدصحديثإلالهلي@منوهو

البعوي.

"المبسوطو"
الخليليدكره

منده.ابنذكره"العللو"

الحاكم.أحمدأبوذكره"الكشو"

فيالترمذيذكرهالموائد"و"
"جامعه"

الحسينألوالثيسالوريالقئيريمسلمبرالحخاحبن)مشلم(و
يومعيةبنيسابور()مات

إحدىسنةرجبمنبمينالخمسالأحد

سنعوقيل:ستين.وقيل:وخمسين(خمسابنومائتين،وستين
1أط/مؤلدهأنالحغروفلأنوخمسي@، ومائين.أزلعسنة@،/85

له"الحاكم:قال
"غيرالكتبم@

":"الضحيح

الجامع
"

الأبواب،على
أحد،مهسصعهأنهأرىماالرجال،علىالكبجر"المئمندو"بعضه،رأيت

"العللو"التميير"و"والكنى"لأسماءاو"
"لأقراناو"لأفراد"او""الوحدانو"

"الطبقاتو"
"الشاميينرأدأ@و"

"المحدئينأؤهامو""لصحابةاأولادو"

"المخضرمونو"
"شعيبعمروسحديثو"

ال@ماعبأهبالانتفاعو"
ا"6)

(3)

(5)

6)

4/9)"والمحتل@المؤتل@" 7 31)(2)"
(215)"لارياهدى

الثا"أ@(@ى
.(3/973)الإركناد""(4)3

"

3الحدتعق@"الرمديحامع 7 4 "والطر.(21

5)615،دالاريهدي 17)

"وأح(أد(،لي

السماع
"



والوفياتالثواريخالشئودلتوع
@

خفسسنةشؤالفىبالبضرةماتالشجشتاني،داودوأبو

عشرةتلثل@بتزمذماتلترمذي،اعيسىوأبوومائتين.وستعين

ومائتين.وسئعينتشعسنةرجبمنمضت

"وشغبةوالثوريمالكمايخو"أحمد"سؤالاتو"

الأشعثبنسليمادداود()وأبو
لنلثيربرإسحاقبر

لنشذاد

الئي@وسكودوالحيمالمفملةلكسر)الشجشماني(الأرديعمرانبنعمرو

غيرعلىأيصا،سخزيإليهاويحس@سجستان)2(إلىنسبةأيضا،المهملة

يومفي(بالبضرة)ماتقيال@3(
خمسسنة)شؤالعئرسادسالحمعة

1أح/سنةومولدهومائتين(وسبعين ومائبن.ئتي@@،/40

له
ننال@"التصانيف:من

المراسيلو""
الناسحو""القدريةعلىالردو""

والمسوخ
2أ@/" الأنصار"أ،أد/761/@صانلو"الأفصار"أهللهتمردماو"أ،/55

ذلدوغير"الإحوةو""لأوقاتامغرفةو""المسائلو""انسبنمالكمسندو"

سفوسىسسؤرةبنعيسىبنمحمدعيسى()وأبو
الضخاك

حيحودطرفعلىمدينةوهيبتزمذ()ماتالضريرالسلمي)الترمذي(

مضفومة،وقيل.الميم،وكسر@حمها.وقيل.لفتحها.وقيل.التاء،بكسر-

رجب،منمضتعشئرةالثلدتالاثنينليلةمغجمتما"(-وذال
تسعسنة

الخليلي:وقالومائتين(وسبعين
"

ا()(الثمانيىبعد
وهئموهو

له
"التصانيف:من

الجامع
التاريحو"المفرد"العللو""

الزهد"و""

والكنى".الأسماءو""الشمائلو"

"الظر
12/5)اللاء"أعلاملر 2/5)"الحماطواتدكرة9(،7 واتار-0(،9

لإسلاما
"(02/1 8،81 89).

للممعا"لأنسا@ا"
لي

(3/2 25).

4/5)ماكولالاسلإكمال!ا" 49.5 50)

للمعا"لألسا@ا"
لي

(1/4 3/9)د"لإرظا"(5)(59 05).

الماحالنذا"
4/4)"المعيتثنحو")064(،النصرة،نرحو"6(،2/73)" 22)



النواويتقري@شرح@يالراو؟برت@

وروثمائة.ررثسنةماتالتسائي،الزحمنعبدوأبو

وعطمالتض@نيف،أحسنواساقتهم،فيالحقاض@منستعةثم

ببغدادماتارقفني،الذلحسناأبوبتصاتيفهم:التفع

بنبخربنلسادبرعليسشعيبأحمدشالرحمن(عبد)وأبو

والقصربالفتحنساإلىنئبةالسوي،ويقال:)النستائي(الخراسايديار
(1)

خلتعرةلثلاثالاتني@يومبفلسطين)مات(بخراسانمدية
صمر،ص

عشرة،أربعلسةومولدهوللدتماتة(ثلد@)سنةشعبانفيبمكةوقيل.

ومائتي@.عثرةحمسوقيل.

و"الكبرى"التنن"الكتبمنوله
عليحصائصو"الضغرى""

"
م@حدو"

علي
والتمييرالزواةأشماءو""والليلةاليومعملو"الكنى"و""مالكمئدو""

بينهم
"شغبةعلىوسميادسفيانعلىشغبةأغر@ماو""الإحوةو"الضعفاء"و""

دلكوعيرأ،أر/641/"زاذانبرمنصورم@مدو"

محفداللهعدوأبو
سنةرمصانفيماتالقزويني،ماجهبنيريدبن

وفاتهالضلاحكابرالمصئ@يذكرولمومانتي@.وممنعينأ،أط/681/تلات
(2)

كتالهيذكرالمكما
الأصولفي

"الن"التصانيف:منوله
التثسير".و"

التفعوعطمالتصنيف،أحسنواساقتهم،فيالحقاضدمنستعة)تغ

لنمسعودشمهديأحمدشبنعمربنعليالحسن(ألوبتصانيفهم.

2أ@/بندينارالئغمافىس وضمالرأءبفتح)الذارقضلني(-اللهعبد@،/55
سغدادمحلةالقظن،دارإلىنثبةالطاء-،وسكودالقا@

(@)

ببغداد()مات

"لأسسا@ا"

5/4)للمعالي 8،34 (5/01)"المشهتوعيحو"7(،8

.(183)"المقدمة"(3)(651)"المقدمة"

للممعا"لأدسا@ا"
2/4)لي 3،74 38)



لؤ@ياتوالتواريخالشتود:االتوغ

ستسنةفيهوولدوثلاثمائة،وثمانينخفسسنةالقعدة،ذيفي

صفر،فيبهاماتالتئسابوري،اللهعبدأبوالحاكمثغوررثمائة.

إخذىسنةالأؤلربيعشفرفيبهاوولدوآزبعمائة،خقسسنة

حافض@سعيدبنالغنيعبدفحقدأبوثغوثلدثمائة.وعشرين

وماتوثلاثمائة،وثلاثيناثنتينسنةالقعدةذيفيولدمضر،

واربعمائة.تشعسنةصفرفيبمضر

اللهعبدبنأخمدنعيمأبو

وتمانينخمسسنةالقعدة)ديمنحلونلثمارالأربعاءيوم)في(

القعدة(ديفيأي:أفيه(وولدوتلاثمائة،
(1)

أله.تمائة(وتلاست)سنة

لعللاو""ال@نن"
تم)2(أدلك(وعيرلألراد"او""التصحيفو""

آلولحاكما

بنأمحمدالله(عبد
اللهعد

بن
سالحكمسلعيمبنح@دويهبنمحمد

البئع(
(3)

أتالث(فى(بهاماوو)النتسابوري،
(")

خمسشنه)صمر،

الثالثصبيحةفي(بهاوولدوأربعمائة،
احدىسنةالأؤل،رليع)شهرص

ثمائة(وتلدوعشرين

التمسير"و""الحديثعلومو"نيسابور"تاريخو""المستدرك"له

الإكليلو""المدخلو"
الثافعيمناقبو""

ذلك.وغير"

لنبثيرسعيدسب@عليب@سعيد(بنعبدالغنيأبومحمد)تغ

ديفىولدمصر،)حافض@الأزديمروان
وتلاتي@اتنتينشنةالقعدة،

أ(أع/141/تسع)سنةمنهخلونلسغصفر(فيلمصروماتوتلدتماثة،

ئة(.ربعماوأ

1أد/"لمحتلفوالمؤتلفا"له وغيره(@/67

سموسىسإشحاقأحمدسبنالله(عبدبنأحمدنعيم)ألو

أد،.@سفط(1)

لقط(3)
مى

أد،

سقط(2)
أدأم@

سقطالم(
أد،مى



النواويتقريبشرحفيالراوي@ب@ت@

سنةصفرفيوماتوثلدثمائة،وثلاثينأزبعسنةولدالأضمبهاني،

حافظالبزعبدبنعمرأبووبعدهم:بأضميهان.وأربعمائةثلاثين

وثلدثمائه@وستينثمانسنةالآخرربيعشقرفيولدالمغرب،

وأزبعمائة.وستينثلدتسنةبشاطبةوتوفي

الباء-،و@تحوكسرهاالهمزةبفتحأضبهان-إلىنسحة)الأصبهاني(مهراد

وقيل:أربع()سنةرحبفي)ولد(الجبال)1(بلادأشهرأيضا،بالماءويقال

يومفي(وماتوثلاثمائة،)وللاثينس@
منلعشرينواالحاديلاثن،ا

بأصبهان(.وأربعمائةثلدثينسنة)صفر،

له
دلائلو"أصبهاد"تاريحو""الضحابةمغرفةو""الحئية"التصانيف:من

"الحديثعلومو""النوة
م@لمعلىالم@تخرحو""الخاريعلىالم@تخرحو"

"

"الحنةصفةو""الصحاسةفضائلو"
"الط@و"

وغيرها.

أدلهعبدب@يوسفعمر(أبو)وبعدهم
ب@البر،عبد)بنمحمدبن

2أ@/عاصم الخمريأ،/56
(2)

الجمعةيومفي(وددالمغرب،)حافضدالقرطبي

ثمانسنةالآخر،ربيع)شفرمنبقي@لخمسالمبر،علىوالخطيب

الحمعة،ليلةفيلالأندل@،مدينةوهيبشاطبة(وتوفيوثلاتمائة،وستين

(@أ@/681/سلخ
وأربعمائة(.وستينثلدت)سنةالآحرربيع

له
محتصره)3(الاستذكار"و"الموطأ"شرحفيالتفه@د"التصالي@من

أعلىالتقصيأو"
4)

العلمفضلو""الصحا،فيالاستيعابو"ال@وطأ"
قبائلو""

الرواة
()

المغازيو"الكنى"و"الواحد"خبرإئاتفيالشوأهدو""
"

"لأتسا@او"
ذلكوغير

"الألا@و"8(،1/5)لألوار"اارد@"(1)

1/1)للمعاي معحمو"5(،7
/1)اللداد"

1 (18/3)للووي"واللحاتالأسماءتهذبو"7(،6

@أدأ.(3)"لميريا"أد،في(2)
ومحتصره

"

سقط(4)
أد(ص

على"النصرو"@أر(.فيوهي
(5)

@ي
وأخ(أط(،

"الوة"



االشتودةالتوع
لؤفيا@والتواريح

ثمائة،وتل@وثمانينأزبعسنةولدالبنهقي،بكرأبوثغ

ثغوأربعهائة.وخقسينثمانسنةلأولىاجمادىفيبننسابورومات

ثمائة،وتل@وتشعينإخدىسنةفي،ولدالبغدادي،لخطيبابكرأبو

وأربعمائة.وستينثلاتسنةلحخة،اذيفيومات

اللهعبدبنعليلنالحسينأحمدسبكر(أبو)ثغ
موسىبن

تخية(@أر/641/ليسهماوالهاءالموخدةبفتحلنهقإلىةن@)البيهقي(

نيسابوربنوأحيكؤرةساكنة،
(1)

وثماتينأربعسنةاشعبادفي)ولد(

تمانسنةلأولى،ا)خمادىشرعافي(بنيسابوروماتوللالمائة،

تابوتهونقلوأربعمائة(وخمسين
(2)

بيهقإلى

له
"المغردةو"الضغرى"و"الكرى"ال@"التصانيفص

"المئ@وطو"

الرفدو"والن@حمور"لحغتاو""والصفاتلأشماءاو""لإيماناشع@و""المذخلو"

الشافعيمنافو"الصغير"و"الكبير"
لاعتقاد"او""لأد@او""الخلافياتو""

وغير

ئالتبنعليلنأحمدبكر(أبو
س

أحمد
)الخطيبمفديبن

)سنةالآخرةجمادىمنلقينلستالخميس،يومفي(ولدالبغدادي،

الحخة)ذيسالعفي()وماتاثتي@وقيلوثلاثمائة(وتسعينإخدى

ببعدادوأزبعمائة(وستينثلاتسنة

له
"التصانيفص

والتامعالراويآدابليالحامعو"بغداد"تاريخ
"

"عليهالذيلو""المتشالهتئخيصو""الرحلةو""الروأيةقوانينفيالكفايةو"

للمدرجالفضلو"
المن.فيحداكئيرةوأشياء"المئهماتو""

"الأ@سا@"(1)

معحمو")1/834(،للمسمحالي
2/4)"اللدان 22)

ير(2)
"لتالرنهأدأ،



خ@*بخ
النواويتقريبشرحفي34الرابرل@

@

والستونالحاديالنوع

والضعفاءالثقاتمعرفة

وفيهوالضعيف،الضحيحيغرففبهالأتواع،أجلمنهو

والنسائي،البخاري،ككتابالضمعفاء،قيمقردمئهاكثيرة:تصانيف

حبان،لابن"لثقاتكا"لثقات:اوفيوغيرها،لذارقفني،والعقيلي،وا

لبخاري،اكتاريخ(لأومشترك

والضنعفاء(.ب،أ@/652/التقاتمعرفةوالستون:الحادي)التوع

والضنعيف،أ،أد/861/الصحيحيعرففبهالأنواع،أجلمن)هو

الحديث.لأئمةكتيرة(تصانيفوفيه

لعقيلي،والنساثي،واالبخاري،ككتابلضنعماء،افيمفرد)منها:

لسااككتا@وضحيرها(رقصنني(الذوا
برواحي،

مللكااو"لأزدي،واد،حتا
"

ذلكعلىوتبعهثقة،كاند@فيهتكتم@نكلذمحرأئهإلاعدي،لاس

فيالذهبي
أحذايذكرلمأنهإلا"،الميزان"

المتبوعين،والأئمةالصحابةمن

مجلد.فيالعراقيالفصلأبوالحافطعليهذيلهمجماعةو@اته

الإسلامشيخوعمل
1أح/الميراد"لسان" "الميزان"ضفمه(@/41

ئد.وروا

النوعهذافيوللذهبي
"

المغني
جهةمنجدا،نافعالحجمصغيركتا@"

سأجمعهفيه،إغوازعلىواحدة،بكلمة@يهبالأصحرجلكلعلىيحكمأته

عليه.ذيلديتعالىاللهشاءإر

ولابنحئان(أ،أضد/781/لابنا،كالتقات"لنقاتافيمفردأمنها.)و(

وغيرهموللعخليشاهي@،

"والفحعفاءالثقاتفيهجمع)مشترك(معها)و(

البخاري،@)كتاريخ



والضتغماءالتقاتمغركةوالستونالخاديالتوع

جله.اوماحاتمأبىوابنفوائده،أخ@وماخئتمة،أبيوابن

للشريعة،صيانةوالتغديلالجزحوجؤز

و(فوائده،أغزروماخئثمة،أبيوابن

"طبقاتو"أجله(وماحاتم،

سغد،ابن
و

"

والتعدسلالحرح
"

ألي)النلصني@
"

تميير
ال@ا"

ها.وعيرئي،

تعالىقالعها،وذتاللشريعة(صيانةوالتعديلالجزح)وجوز

.16الححرات.شنؤأ@1لد!داسقصآ.كزإدأ

التعديل:فيبسح@وقال
صالحرجلاللهعبدإن"

"

الحرخ:و@ي
"

"العشيرةأخوبش

"وقال:
الفاجرذكرعنترعونمتىحتى

"الناسيحذرةهتكوها
(3)

منجغالرجالفيوتكلم
بعدهم.فمنوالتالعي@القمحا@ة

حزرةصالحقولوأفا
تحعهثتمسغة،الرحالفيتكثممنأؤل"

معشوابنأحمد،ئئمالقطان،سعيدبنيخيى
"

(@)

ليصي
تصذىصأؤلأته

لذلك

سعيدبنليخيىخلأدبنلكرأبوقالوقد
هؤلاءيكودأدتخشىأما"

خصماءكحديثهمتركتاثدين
()

أ(ه/1/752لأدلقال:الله؟عدأر/741/1(

لئميميقولغسراللهرسولخضمييكونأنمنإليأحبخصمائييكونوا

حديثي؟عىالكدبتذب
"

(6)

(1037،41374الحاريأحرحه

الجاريأخرحه
0 3 2 2ومسلم6،،1 5 9 للحاريواللعط(11

ثيالطبرانيأحرجه
4"لأوسطا1 3 7 محمع@ياالهيهشميقالالماستى""للمط2،1

1/1)لرواند"ا لىالطرالىرواه"(49
ولنلافه،ا

لصعحر"او""لأوسطا"ساد

بعصهمثيواخل@موتقود،
صعيصهوللقلتيصر"،لااخلا@ا

"

الراويلأحلاقالحامع
"1 6 1 @ي(5)2،1

د"حصط"أوأحأ@(،

8"الكفاية" 71)



لنواوياتقريبشرحفيالراو؟ب@ت@

بمابجزحهمواحدغيرأخطأفقذالتتنت،فيهالمتكلمعلىويجب

لايخرح.

لأحمدالثخشبيترأ@أبووقال
لهفقالالعلماء.تغتمثلاحمبل.بن

"عيبةهدالي@لصيحة،هذااويحك"أحمد:

"اسكت"قال:تغتاب!المبارك:لابرالصوفيةبعضوقال

ن@ن،لمإذا

"الباطل؟!م@الحقدر@كي@

أعراص"العيد:دقيقابنقالفقدالتتبت(فيهالمتكتمعلى)ويجب

الئاسمنطائفتانشميرهاعلىوقفالنار،حفرمنحفرةالحسلمين

"والحكامالمحذثود

ومع
صواحد(غيرأخطأ)فقدذلك

لبعض)بجزحهم(الأئمة
كمايخرح(لا)بماالثقات

أحمدالنساليجرح
بقوله؟المصريصالحلن

"
"مأمونولاثقةعير

(4)

حادط،إمام@،أد/861/تقةوهو
البخاريبهاحتج

()

لأكئروناووثقه
(6)

الخليلي:قال
ولاتحامل،فيهالنسائيكلامأنعلىالحفاظأتفق"

"فيهأمثالهكلاميفدح

عديالنقال
"

@طرده،مخلسهحضرأنهفيهالثساثيكلاموسبب
"فيهتكثمأفىعلىذلكفحمله

الضلاح:ابرقال
الباطنفيلهامساوئتثديال@خطعينلأنوذلك"

(3)

(5)

(6)

7)

"الكماية"

اخقترلاا"
الصعماء"

الهروى

4 5 37)

الحرخ

)للعحلي

د"لإرشاا"

أ

أ
9لهالكثاا"(2)(9 2،1

"

للسا"لمتروكبنوا
(157)ئي

337منهاصح@حه،منموصعمرأكنر@يلححاري 2،13 8 8،9300،4

"النقاتتاريخو"5(،8/2)دحالاش"النقاتو"6(،2/5)والتعديل!

.(34"/1)"الكعالتهدبو"8(،4

(1/4 24).(8)"

.(183/1)"الكامل



لمئعفاءوالتقاتاقغرفةلسئود:والحاديالتوع

ذلكأنلاال@خط،بحجابعنهائعمىصحيحة،مخارفي
مسهميقع

تعمذا

"سظلانهالعلممعللقدح

يونس:النوقال
"

أحمديكنلم
لهتكىلمالثسائي،قالكماصالحبن

الكبر"@،أط/781/غيرافة

يتفلس@،كذا@"فقالذلك،إلىيثيربمامعينأبنفيهتكلموقد

مييحطروأنهالملسمة،إلىدسبهمصر"جامعفييخطررأيتة
مثته،

معينالنولعل
يدريلا

أهلها.م@لي@@إنهالفلسفة،ما

الإسلام:سيخوقال
معشالنصعفإنما"

الشمومي،صالحبنأحمد

هنا"عليهالمتكغالمصريلا

حمسةمنهاالآلةتدخلاثتيوالوجوه"العيد.دقيقابنقال

كثر.المتأخريرتواريخليوهوشرها،وهووالغرض،الهوىأحدها.

أ(ا/لم2أح/المحالمة@،أ@/752/الثاني.
@ي

العقاند.

الطاهرعلموأهلالختصوفةبي@الاحتلافالثالث:

المتأخري@،فيذلكوأكئرالعلوم،بمرأتبالحفلبسببالكلامالرابع:

والط@،والهندسة،كالحساب،الحق:وفيهاالأوائلبعلوملاشتغالهم

م@وكتيرلظبيعيكاوالباطل؟
المحوموأحكاملإلهي،ا

الورععدممعبالتوهمالأخذالخامر:
"

الصلاحاسمقدمة"
"(657)

"

تارلح
1/3)"الكمالتهدبوا0(،5/33)@داد" 45)

@

1/3)"الكمالتهدبو"0(،5/33)بغداداتاريح /1)"الاعتدالمرادو"6(،4

2 1)21/561،اللاء"أعلامليرو"2(،4 66)

الاريقحمفدمةو"2(،1/4)الهدب،اتهدب
"(1/3 اسالحالطوفد@له.(86

ليجاراسفولححرس
"وقال(26-25/8)"النقات"

الخرير"عايههو@ي

اخفترلاا"
"(288-3 01)



لنواوياتقري@شرحفي9الراوت@،يب

والعشرين.التالتفيأخكامهوتقدمت

فيالبرعدالنعقدوقد

العلمأهلأنورأىبعصهم،@ي

1في(أحكامه)وتقذمت

"كتاب

العلم
المتعاصرينالأقرادلكلامبائا"

واضحلبيانإلاحرحهميقبللا

إعادتهاعنفأغنىلعشرين(والتالث)الوع

ئدتانفا

أ:الراوي؟تقةتعرفأكيفالأولى:

فيقال
"

الاقتراح
""

أورواته،منعليهلالتحصيصالرأويثقةتعرف

تخريحأوالئقات،تاريحفيذكره
لهال@يخشأحد

تكفمن@الصحيح،في
خرجامنبعض@ي

(3)
له،الصخةاشترطمنتخريجأوإليه،يلتفتفلاله،

"الشيحينكتبعلىحرحمنأو

وحين(:المجرأطبقاتالتانية:

@يالحاكمقال
المخروحون":"الصذخل"

()

طمقات؟عشر

الحديت.وضعوأقوئمالآولى:

1أر/فوضعوأقلبوه،قوئمالثانية. لأحاديث@،/47
(6)

غيرأسانيد

ساأ

دذركوهم.لمقومصالزوايةعلىالترةحملهمقوئم
فرفعوها.الموقوفاتإلىعمدواقومالرابعة.

@وصلوهامراسيلإلىعمدواقوئمالخامسة.

"

3)2/192،"و@صلهالعلملادحامع 13).

أأطم@
السح@ةو@ي

"
(3)موائد"

اخقرلاا"
"،282(2 84)(5)

"لأحاديتا"أ@(:مي

لي
"أد(

خرخ

المحرحود""أط(.لي



والضعماءالثقاتفغرفةوالستودالحاديالتوع

ددخلالحديث،لضبطيتمرعوادلمالضلاح،عليهمعلبقوئمالسادسة:

الوهم.عليهم

أ(أد/961/لمبماعهمحذثوالتمثيوخ،منسمعواقومالثابعة:

سماعهمأصولعرم@حذنوانتمكتنا،سمعواقوئم

يذرواأنعيرفأجائواصبها،ليحذثوابكتبلهمحيءقومالتاسعة:

أتها

كاسالتحمش،علىحمطهمفحدثواصكتبهم،تلفتقوثم

"لهيعة

(67)15،الإكلبل،إلىالمدحل@(1)



@و@-
لنواوياتقريبشرحفىالراوفىبرل@

بعدمنهعيينةابنسماعويقال:السبيعئي،إشحاقأبوومنهم:

اختلدطه،

يرالحخاريلهروى
"

صحيحه
"

(1)

عنه،ب،أ@/852/هشيمروايةمنحديثا

عيره.عدهلهولي@إياس،بنجغفرلرسأليقرنهفقد

سمعومص
مه

عوانة.أدوالحالتينفي

أيضا،اختلط)الشبيعى(اللهعبدبرعمروإشحاق(آبو)ومنهم:

"وقال.الذهيذلكوأنكر

"يختلطولمونسيشاخ

اختلاطه(بعدمنهلمحيينة)ابنسفيانسماع(أ،أز/841/)ويقال:

الحليليقاله
(3)

يخرحلمولذلك
وقالشيئا،عهروايتهمنالشيخادله

الذه@ي:
"

سمع
@،أط/881/قليلأ"تغيروقد(@أد/961/منه

سمعوممن
زائدة،أليبنوزكريايونس،سإسراثيلحينئننمنه

ب@وزأثدةمعاوية،ورهيرش
وآحمدمعينابنقالهقدامة.

مهديابنوخال@
(6)

حاتموألو
(7)

وروايةوروايته،إسرائيلفي

زكريا
(8)

وزهير
(9)

عنه

دي
"

لثورياروايةوكذا"الضحيحي@
(10)

وأدي
سليمبنسلامالأخوص

(11)

وشغمة
(12)

رائدةأبيبنوعمر
(13)

بنوسفو

يصاحل!وا
"

"(423/1

"لتعديلاو

لسحاا
ري

"

لمحاا
ري

"

لمحاا
ري

"

لمحاا
ري

"

لححاا
ري

"

لطا
ري

"

"

3/1)"الاعدالميرار 90)

3/1)"الاعدالميرار" 9

(445).

دميراو"(،

(2/33

8 5 9

1/2)"النهذبتهديبو"1(،2 63)

@سلماصحيحو/
"

مسلمصحيحو"
"

مسلمصحيحو"
"

مسلمصحغو"
"

مسلمصحيحو"
"

مسلمصجحوا
"

1 7 83



صوالستود:الثانيالتوع
صخنصذ

التقات

الجريري.سعيدومنهم

إسحاقأبي

روايةمنوملمحازمحريرشروايةمنالبحاريلهوأخرح

خالدأبيبرإسماعيل
(3)

مضقلةلنورقة
(4)

والأعمثى
()

معادوسليمادس
(6)

زثلقلنوعمار
(7)

مغولبنومالك
(8)

كداموم@عرش

موته،قلحفطهوتعيرأختلط)البرئري(إياساسسعيد()ومنهم

تعيره.يثتذولم

الظاعود"أتاموأنكر"وغيره.النسائيقال

سمعومفن
والحقاداد،ن،وال@فياطعليه،وابرشغبة،التغير.قبلمنه

سوو@زريع،لنويزيدالوارث،وعبدومغمر،
الوقا@وعدخالد،

داودألوقالهكماالتمخيانيأئوبأدركمنوكلالثقمي،

يحيىبعده:وسمع
الأررق،سحاق@شيثا،عهيحذثولمالقظان

هارون.بنريدويوسى،بىوعشىعدي،اليبنومحفد

المفضللنلسرروايةمنالشيخانلهروىوقد
لأ(2)

لروحالد

اللهعبد
(13)

الأعلىعبدبنالأعلىوعبد
(14)

سعيدبنالوارثوعد

"

البحاريصجح
"

"

المحاري،صحيح

أ.مسلم،لأصحيح

"

ملمصحيح
أ."

"

11"مسلمص@جح

والحرحالتعديل@(
"

ىلأحرالاتلزا"(

(إ
الحاريصحيح

"

)"

الحاري،صحيح

)"

البخاريصحيح
"

الحاريصحيح(ا
ه

3 0 1 @سلمصحيحو"1(،3
"

6 6 2 01)0(3)

2 3،8(5)

1 48)(7)

22)0(9)

(3/1 2 الكمالأتهدب8(،1

1/4)داودلألي" 04)

2 5 1 مملمصحغوا1(،1
ا

5 6 3 @سلمصحيحو"1،؟1
"

1 3 4 ملمصحيحو"1،،2
"

1 3 4 سلم،صجحو"1(،2

"

مملم!صجح
1 2 881)

ا

مسلم!1312(صحيح
"

مملمصجع
"1 4 8 01)

مبسلبمص@جبمل،
"1 8 9 8،1

9 1 3

6 65)



يخ@
ذ

لنواوياتقري@شرحفي9الراوبرت@

والستونالرابعالنوع

المواليمعرفة

اكفلانممتلقا،لقبائلاإلىلمئسولوناأهفه
ويكونلقرشي،

وهوعتاقة،مؤلىويرادفلان،مؤلىيقال:منمنهمثملهم،مؤلى

الجغفيينمولىالإمام،كالبخاريم،لإشل@امؤلىومئهمالخاب،

الجغفي.اليمانيدعلىفأشلممجوسياكانهجذلأنإشلدم؟ولاء

لخسنالكوكذ

منالموالي(مغرفةوالستون:الزابع)التوع
والروأة.العلماء

@يوصثص
الممريين.إلىبالح@حةالكنديعمرأبوذلك

ويكونالقرشي،كفلدنمفلقا،القبائلإلىالمئسوبون)أهفه

أئهطن@ربممالهم(مولى
خللذلكعلىفيترت@الإطلاق،ظاهربحكمممهم

العطمى،كالإمامةالنب،فيهاالمشترطالأمورفيالثزعيةالأحكامفي

دلكونحوالنكاح،فيوالكماءة

وهوعتاقة،مؤلىويرادفلدن،)مؤلى@يهيقال(منمنهم)تغ

أمئلته.وستأقيالعالب(

لىموالإمامكالبخاريالإشلدم،)مؤلىبهيرادص)ومنهم(

يدعلىفأسلممجوسيا)كانالمغيرة(5جدلأنإشلدم.ولاءالجغفيين،

1أر/)الجغفي(.أحضساليفان( 50/،@

فيالمصنفدكرهعيسىب@الحسن()وكددد
"تهذيبه"

(2)

ابن

(1)"

(475)"والتدكرةالخحصرةشرح

(213/2)"واللعاتالألمماء@ديا"(2)



بيلمؤاافغرفةلستون.والعلزااالتوع

علىفأشلمنضرانياكانالهبارك،بناللهعبدمؤلىالماسزجسئي،

آض@بحيونونفرهالإمامأنسبنكمالكلحتف،امؤلىومنهميديه،

آبوالقبيلة:موالىأفتلةومنبالحئف،قريشلتئمموالصليبة،

التابعتيالزياحتيالعاليةوأبوطيى،مؤلىالتابعئيالقائئيالبختري

الففميالمضريسغدبنوالنيثرياح،بنيمناقرأةمولى

وفبناللهعبدمولاهم،الحئطلئئالمبارثبناللهعتدمولاهم،

نسبورتجمامولاهم،البهننيصالحبناللهعبدمولاهم،القرشي

الحبابكأبيمؤلاها،مؤلىالقبيلةإلى

2ه/1)الماسزجسى(ماسرص أد@،/62
أح/صالتيسالوري،عليو

1 أ(/45

علىفآسدغنضرانتاكادالمبارك،بناللهعبد)مولىم@لمرحال

هنموتمر؟(الإفامأس@بنكمالكالحتفمؤلى

رهلأد@الثيمي،له:ويقالصبنبة()أضبحيون
"

أضح
لتيم)مؤال"

بالحتف(.قريش

عتاقةالقبيلة(مواليأممله)ومن

طيى(قؤلىالتابعيالفائيالبختري)أبو

1أظ/)وأبو لالتختيةلزياحي()ادمهراشرلعلعالية(اب(/91
(1"

تميم.ليم@يربوع،أسرياح(بنيمنامرأةمولى)التابعي،

مولاهم(.الققميالمضريشغدبن)والنيت

أ،أد/271/مولاهم(.الحتضلليالمباركبنالله)عبد

مولاهم(.القرشيوه@لنالله)عبد

مولاهم(الجهنيصالحبنالله)عبد

سعيدسالحبا@(كأليمولاها،مؤلىالقبيلةإلىنس@)وربما

3/1)الأسا@،و""3(،1/8)الألوار"مثارق"(1) اواللعاتالأسماءتهدبو"1(،1

(315/2)



جبه@بر
لنواوياتقري@شرحفىاو@ال@نلىرلب

في.اللهرسولمؤلىشقران،مؤلىالهاشمي،

هووقيل.صرو(اللهرسولمولىشقران)مولىلأنه)الهاشمي(يسار

منحينئل!@ليمىعلي،ب@الحسشمولىوقيل:المؤمي@.أممي@ولةمؤلى
هذا

القسم

اللهعبدومنه
مولىرمانة،لنيزيدمولىفإثهالففري،القرشيو@ب@

الفهري.أني@بنيزيد



نهموئلداالزواةاؤطانمغرلمحةلستو@واالحامسنالتوغ

@

والستونالخامسالنوع
حهس@ب@ير

وئبدانهمالرواةأؤطانمعرفة

تصزفاتهمفيالحديثحقاظإلئهيقتقرمفاهو

لعرباكانتوقدلسغد،لابنلفبقات،ا"مطانهومنومصنفاتهم،

سكنىعليهموعلبالإشلدم،جاءفلماقبائلها،إلىتتتسبإنما

إلىبلدمنناقلةكانمنثمكالعجم،القرىإلىاتتسبواالقرى

إلىمصرناقلةفيفيقولبالأؤل،فليئدأإليهما،الائتسابوأرادبلد،

لذمشقي،اثغوالأحسن:الذمشقني،لمضريادمشق:

نهم(وللدالزواةاأوطانمعرفةلستون:والخامسالتوع)ا

ومصمماتهم(تصرفاتهمفيالحديتحفا@ظإليهيمتقرمقا)هو

فيالمتفقينالاسمينلي@يميزبذلكلإن
اللفظ

(1)

تنتس@إنماالعر@كانتوقدسغد،لالنالطبقاتا"مضلاته)ومن

الىانتسبواالقرىسكنىعليهموغل@الإشلامجاءفلماقبائلها،إلى

لعجم()كائنلمداوالقرى(ا

فليبدأإليهمااالانتسابوأرادبلد،إلىللدمنناقلةكانمن)ثغ

الذمسقى.المضريةدمشقالىمصرناقلةفيفيقولبالأؤل،

"لدلالةالذمسمي(لغوالأحسن:

ثم
الترتيبعلى"

الغصئصتالهديل.وهونقط،أحدهماإلىأ(أ@/362/يتس@أدوله

في
"تهذيحه"

(1)"

الماحالنداو")674(،المصر،،شرح
"(2/7 91)

.(13/1)"واللغاتالأسماءتهدب"(2)



لنواوىاتقري@شرحفىالراولىبرت@

والىالقزية،إلىيتسبأنفيجوزبئدةقزيةأقلمنكانومن

الإقليم.والىلناحية،اوالىالبئدة،

ينمسبأن)فيجوزإليهاقريةبإضا@ةبتدة(قريةأهلمنكان)ومن

البلدةتلك@يهااليالناحية()والىفقطالبلدة()والىلقطالقرية(إلى

فقطالإكليم()والىالمصنفزاد@فقط

منهو@يمنفيقول
مثلأ،حرشتا""

هياثتيالغوطة،قرىمنتريةوهي

الثامي.أولذمشقي،اأوالغوطي،أوالحرشتاني،دمسق:كورم@كؤرة
ثئمالبلد،ثئمالثاحية،ثئمالإقليم،وهولالأعم،دأ@فيها،الجمعوله

الحرشتاني.الغوطيالذمشقيالثاميفيقال.القرية،

لالئانيليحصلالخاص،قلبالعاميبدأالقسائل،إلىالسبفيوكذا
يقال:ولاالهاشمي،ثئمالقرشيفيقال:الأول،فيلازمةتكنلمفائدة

فائدةلالأنهالقرشي؟الهاشمي
هاشمياكؤنهمنيلزمإذحينئذ؟الاني@ي

فيال@صتفذكرهالعكمى.بخلا@قرشياكونه
"

"تهديه

الأحص.علىيقتصربلالأعم،يذكرلاأنفينحغيقيلفإن"قال:

1أر/لعصعلىيحفىقدأنهفالحوا@ الهاشميكونالتاسأ،/51
الخفاءهذاوظهرقرشثا،

منأط/291/1،كالأشهلالخفية،البطوندي

"الأشهلي"علىاقتصرلوإذار؟الأ@

أثهالئاسكئيرصيعرفلم
من

التوهم.هدالد@عالخاص،ئئمالعام@ذكرلا،أمالأنصار
قليل.وهذاالعام،علىيقتصرونوقدالخاص،علىيقتصرودوقدقال:
@قال:

ذا
النسببي@حمع

(2)

قدموالبلد،القبيلةإلى@،أح/541/
"القبيلةإلىالنسب

(3)

انتهى.

(1لم)1/31،"واللعاتالأسماء@ديص"

م@
هاها

سقطوقع
أح(@ي

(13/1)"واللعاتالأسماءاتهدب



رئلدانهمالزواةاؤطادمغرفةوالستودالخامسالتوع

سنين.أزبعبئدةفياقاممنوغيره:المبارثبناللهعبدقال

سنينأربعلتدةفيآقاممن"وغيره.الفباركبناللهعبد)قال

إليها"(نسمت

الأنساب(:فيالمصنفاتأفائدة

صنف
دي

"العجالة"كتابالحارميالأنسا@.
الححم،صعيروهو

اسواحتصرهلآحا*ضخمائا@السمعاليسغدأبوالحافظثموالرشاطي،

1أد/الأثير يسيرا،شاليهوراد"اللما@"وسفاهمحلدات،ثلاتفي(@/72

العمير،@،أمى/362/الحمليهوردتلطيثة،مجلدةفيألااختصرتهوقد

وسميته
الحمد.ودته"اللبا@لث"

الحديث،غلومألواعم@تعالى،اللهرحمهالمصئ@،أوردهماآحرهدا

ص@ولاللهأوردها،أناهاأحر،أنواعلقيتوقدالصلاح،لالنتبغا

الم@تعان.

(1)"
الرويالم@هلو"1(،)1/،"واللعاتالأسماءتهدب

"(139)



تئجا!@3
النواويتقري@سرحكيلى4الرارلبت@

،@
والستونوالسابعالسادسالنوع

والمعنعنالمعلق

المغضل.نوعفيذكرهماتقذم

والستونوالتاسعالثامنالنوع

والعزيزالمتواتر

تقدما
والغرب.المشهورنوعي:في

السبعونالنع

المستفيض

المشهور.دؤعفيإيىأشرت

والسبعونوالثانيالحاديالنوع

والمعروفالمحفوظ

والمحكر.الثادنؤعيليحررتهما



الفتروثوال@شبعورالثالتالتوع

ألسبعونآالنوع

وكلمترا

المقلو@.وعقي@المنكر،نوعديتقذم

والسبعونالرابعالنع

لمحرفا

المصخ@.نوعفيإليهالإشارةتقدمت

والسبعونالخامسالنوع

التابعينأتباعمغرفة

@يالحاكمدكرهقد
"

التابعينمغر@ةعف"الحديثعلوم
(1)

.(48-46)"الحدبعلوممعرفة"(1)



النواويتقربشرحالراولى@ىبرل@

@@

@والسبحونالساالنوع
بعض،عنبعضه@االصحابةرواية

بعضعنبعضهموالتابحين

فيالحئقينيدكرهماهدار
الاصطلاحمحاسن"

مهمافى!إنهما"وقال."

التالعش،عنالتابعشأتباعوروأيةالضحابة،صالتابعينروايةالعال@لأن

"الغال@يحالفماعلىالتيهإلىفيحتاح
(1)

هداقلت
الأقراد.لوعفيتقدم

وص
حديثوهوصحا@،أزبعةفيهاححمعحديثالأؤل:أمثلة

الساثصالرفري،
لنحويطبعنيريد،ش

عرالعزى،عد
اللهعد

بن

منالمالهذامنبهاللهجاءكما"مرفوغا.الخطا@برعمرعنال@غدي،

"نفسكتتبعهولافخذه،سائل،ولاإشرافغير

حالدوحديث
مغدان،بن

عنهمار،برلعيمعنمرة،بنكثيرعن

مالك،برعوفع@أئو@،أليصكرب،معدي(@أ@/291/شالمفدام

قال
"

2أ@/ أ،/64
دقال:اللود،متغيهرمرعوبوهولمجدهاللهرسولعليناحرج

"

"حرامهوحزمواحلاله،فأحنواالله،بكنابوعليكمفيكم،ذمتمااطيعوني

م@أربعفيهاجتمعوحديث
المؤمي@،أقهاتمنثنتافىالصحالة؟نساء

1أر/للحبيوربيتاد 51/،@

(1)"

امحاسى
لاصطلاح

"

6الحاريأحرحه(2) 3 1

يرالطراليأحرحه(3)
1 العميوعد2(،9

7 4 81)،1/792(8

عد@
"

اللورمخعير

لمعاه(71
م@

الطريقهدا
"

83)الكير"المعحم 8 اكمسدو"1(،/
ميي@

"1071،1(2/
@لأرديا

ي
يرعيلرساا"

)12(،"لحديتا
وتمام

@

ي
ند"لمواا"

29)
ليعساكرال@طريقهوص

"

ولب@(62/37)دمق،تاريح



عرلعصغ@االصحالهرؤايةوالصنبعوروالسالعالسادسالنوع

ث
"

ماحه،واسوالسائي،والترمدي،مسلم،رواهماوهو
ابنطريقص

أم@حيةسسلمة،أثمدتربعنعروة،صالرهري،عنعيية

ربصحية،أمأضهاعنحيبة،
باللهرسولأتيتقالتحخثى،ست

مراتثلاث"اللهالاإلهلا"يقولوهووجهه،مخمزأيوفا
"

منللعربويل

"هذهمثلوماجوجياجوجرذممناليومتحاقترب،قدشر
أ،أد/371/وعمد

"قال.الضالحود؟وفياأئهلكاللهرسولياقلت:كزا،

كثرإذانعم،

"الخبث

حرء.اللاثةالأحاديثهدهلغضهمأفردوقد

الضحالة،منحف،ديهاحتمعحديثالأخزاءلعضديوقعقلت

اللهعبدأبوأخبرني
علىومحمدشالعريرعبدأحمدسعنمكاتبة،مقحلبن

عنكلاهماالحراوي،
سئوس@الحا@طألاالدمياطي،الدي@شر@الحافط

داكرأبناخليل،
(3)

الأصهاي،غمرأليسيحيىركرياأ@ألأناكامل،بن

أنا
عمي

أبوألاالمضل،بنأح@د
(3)

سنالحسش
محمدسناالردعي،أحمد

الثادكولي،تاالأنصاري،حادلنمحمدثناالحويزي،العباس
سفيارسثا

ع@ال@سب،بنسعيدصالزفري،صعيية،
اللهعد

العاصر،عمروسس

للالع@الضديق،لكرأبيع@الحطاب،بنعمرعنعفاد،لنعئمانص

مسلملكلكفارةالموت"@سس@ه:اللهرسولقالقال:
"

مسلمأحرحه(1)
2 8 8 والترمدي1(،0

2 1 8 ليواووئي1(،7
1الكرى!" 2 4 9 واس1(،1

3ساحه 9 5 3،1

(2)
@ي

زكريا""أ@(
لعدها(3)

"وأ@(أر(،لي

علي
"



النواويتقريبسرحفيالراودبرت@

النوع@لسبعون
26التابعينعنالصحابةرواهما 4 ب(/51/

الصحابةعن

وجودبعصهمألكروقدالحطيب،فيهأل@وقدأنا،ردتهالنوعهذا

الإسرائيلياتفيهيإئماالتالعينعنالضحابةروايةإدوقال:دلك

كذلك.وليىلموقوفات.وا

سسفلحدي@ذلكفص
عنالحكم،بنمروانعنالساعدي،سعد

اتمؤيلى،مىآلقغدونيستوىلا"عليه:أضلىكيمالنحيأن"ثابت:لنزيد
مكتوم...أمابنفجاء(95الساء:1

والترمذي،البخاري،رواهالحديث،"

لخساوا
ئي

القاري،عئدأ،أ@/391/ب@الرحمنعبدصيزيد،بنالسائبوحدب

الخطا@،برعمرع@
"قال؟لمجمالنيعن

منهشيءعنأوحزبه،عنناممن

مافقرأه
رواه"الفيلمنقرأهكأئمالهكتبالظهر،صلاةإلىالفجرصلاةبين

الأربعةالننوأصحابمسلم،

الله،عبدجابرشوحديث
عنالضديق،بكرأيلتكلئومأمص

عائة:

غسل؟منعلجهماهليكسل،ثميحامعالرجلص@ماللهرسولسألرجلاأد

"@قال:جالسة،وعائشة

مسلمرواه"نغتسلثموهذه،أناذلكلافعلإني
اضرأةزيبأخيابنعنالمضطلق،لنالحارثبنعفرووحديث

اللهعد
الله-كي@رسولخطبساقالت.مسعودابنأمرأةزيتصم@عود،بن

2الخاريأحرحه(1) 83 2،،119 والترمدي4(،25
0 33 .(901،/6)والنائي3(،1

7مسلمأحرحه(2) 4 1داودوألو1،،7 3 1 3/2)والسانى8(،5اروالرمدي1،،3 5،)9

1ماحهواس 3 4 31)

3مسلمأحرحه(3) 5 0،1



التالعيى.صلصحابةارواهمالسبعون؟واالثاصالنوع

يومجهنمأهلأكثرفإتكنخلئكن،منولوتصذقنالنساء،معثريا"فقال:

والتسائيلترمذيارواه"القيامة

ل@ئسهاريصعنعمرو،روايةم@عليهمتفقأ،ر/251/@والحديث

ع@سفياد،أبيلنعنبسةصأفية،لنيعلىوحديث
حية،أمأحته

اب.الثبيعن
بنيبالفل،أوبالنهارركعةعثرةثنتيصلىامن

فيلتله

لسانيارواه"الجنة

الله،عبدبنجابروحديث
ذكواد،واسمهعائة،مولىعمروأبيعن

عن
ثيريدحئا،يكون@،أد/371/كادأ@/562/1،-شتالتبيأدعائشة:

للصلاة،وضوءهفيتوضاالرقاد،
أحمدرواهيزقد.لم

دي
"مسنده"

(@)

اللهعبدأمعنهريرة،أبيوحديث
سلمهأمعرذسا@،أليص

ذلكاللهجعلإلايكرهها،طريقةعلىوهوببلاء،عبدااللهابتلىما"مرفوعا.

"لهكفارةالبلاء
()

ديالذنياأسالىرواه@،أح/641/
المرص@"كتا@

"راتلكماوا
(6)

جمعوقد
الريطه،لهذهائتيالأحاديثالعراتيالفصلألوالحادظ

حديثاعرين@بلغت
(7)

6الترمديأحرحه 3 ليوالسائي1(،5
9الكرى"" 1 5 61)

1الجاريأحرحه 1 4 6 ومسلم6،1
1 0 0 01)

@ينيلساا
3/2)لمخى،ا" 62)

.(120/6)المسند!1

أح(فيالديالسقطهنااشهى
2)34،"رالكفاراتالمرض" 05)

(79-76)الإيضاح،التثل!"



اتقريبشرحفيالراو؟برل@
لنواوي

والتقانون@السبعوالتاسعالنوعلآ

أبيهاسمحنيتهوافقتمنمغرفة

وعسه

ديالإسلامشيخدكرهما
"الححبة"

ديأوجلت@يه:قالكاباالأؤلالئوعديالخطي@وصث@
رواةأسماء

جماعة@وجدتالحديث،
لظراءولمعضهمابائهم،أسماءكناهمواطأتمحهم

لحلا@(
(2)

لآخرمضاهياوكنيتهباسمهبعضهمصروايةحاءتفرئمادلك،

@ي
الخطأ@يها.وقوعيؤصفلااتار،وهماوكنيته،اسمه

الإسلام:شيخوقال
ذلكمغرفة@ائدة"

إلىنسبهعقنالغلطنمي
"أله

كتائا.الثانيالثوعديالأرديالثتحأ@وص@

وص
أمثلة

الم(

مسلمألوعيرهم:وفيالضحابةفيالأول(@أ@/391/
وغيره.هريرةأبيصروىالمدليمسلمالأغرش

ب@أوسحالدوأبو
البصريحالد

(6)

وسمرةهريرةأبيعنروى

((7)المدييإشحاقب@إئراهيمإشحاقأوأبو
(8)

التالعيى.أتباعمن

الكوديإسماعيلسإدري@إسماعيلوألو
(9)

عنروى
لأعمضا

مصرفبنوطلحة

(156)الثكر"دخةالنرح

وأح(أط(،لي
"

"إطلاقلويليوحدت

مرالم((156)المكر"لحمةاشرح
لمقطلدايةها

أط،@ي
3يمةوا@قتم@الحطبصكتا@الخا@"

"أسه1

(17)لمغلطاي
"الاتححا@"

(156)المكر"دخمةاشرح(7)(18)لمعلطاي

أح(@ي
"

المدليقإسطوألي
االاشحا@"(9)"

.(18)لمعلطاي



اسمكنيتةوا@قتمنمغرفةوالثفانورلشبغودواالتاسع
تيها"

غادة.الوليدسب@عبادةعنروىالحفصي،ريادبنأئوبريادوأبو

الضميالكوفيجؤا@بنالأحوصالجوابوألو
(1)

صروى
أشتاط

س

أوسأليبنأوسالصحالة.فيالثانيأمثلة

الأسديلسادأليس(@ه/1/562وسناد

مغقلأيلنومعقل

النضريالحسىأبيب@الحسرعيرهموفي

ال@حيعيإشحاقأبيبن@يأسحاق

الأشعريعامرأبيلنوعامر

(19)لمعلطاي"لالخا@ا"

سفط
أخ(مى

"
(4)للأردي"ألهكيةاسمهوا@قمى

"
(40)"ألهيهةاسمهوالقس

"

شرح
(156)ححرلاسالمكر"4دد

"

(3)أليه!@ةاسمهوا@قس



النواويتقريبشرحكيالراولىبرت@

@

والتمانونالحاديالنوع

زوجهحنيةحنيتهوافقتمنمعرفة

فيالإشلامشحخذكرهالثوعوهدا
"النح@ة"

(1)

أبوالحا@طلئمسالصحابة،حاصااجرخحئويهبنالحسنأبو@يهوصف

عساكر.اسالقاسم

أسماءوهذهحيوية،اب@جزءرأيتوقد
فيهذكرمن

مالكالاعديأسيدألو
أسيدأموروحهالأنصاري،ربيعةب@

ريةلأنصاا
(2)

خالدالأ@ماريأيوبوألو
بنقيم@بنتأئو@أموزوجهد،فبن

سعد

لأنصاريةا
(3)

1أر/0 52/،@

يصحلمالجاهلية،فيبكر،أموزوحهالصديق،بكرآبو

إسلامها

لدخداحاأموزوحهلدخداح،اأ@

صحاليةحذردأليلنتخيرةالكرىالدرداءأموزؤحهالدرداء،ألو

تابعية.هحيمةالصغرىالدزداءوأم

ذرأمورؤجهالغماري،ذرأ@

6)شرحهامعالمكر"لخة"

"
روحهيهةكةوا@قتمى

"
روحهكيةكيتهوامقتم@

"
روحهكة@ةوا@قتمى

"
روحهكيةكتهواثقتم@

"
روحهكةكتهوافقتم@

"
روحهكية@ةوا@قتمى

(43-41)حيويهلاس"الصحالةمى

")95،06(

"(63-69)



دؤجهكتيةكنيتهوافقتمنفغرفةوالثمالورالحاديلتوع
@@

أيضامولاتهسئمىرا@عأموزوحهكيه@البيمولىأشلمرافعأبو

اللهعدسلمةأبو
لنتهندسلمةأمأ،أد/471/وروحهالأسد،عبدبن

غ@التبيبعدهتزوجهاأمية،

سي@أموزوجهإثراهيم،ظئرالقين،سيفأبو

طليقأموزوحهطليق،أبو

أص
@

برالعتاسالمضل
ستلابةالمضلأموروحهالمظل@،عد

ر

الأسديةمغقلأموزوحهمغقل،أبيلنهيثمالأسديمغقلالو
(6)

حديئاالمذكوري@م@كلصروىوقدحيوية،اب@دكرهماهذا
(7)

مغبد.وأممغبدألووفاته.

رعلة.وأمركلة،وأبو

وقال

كيةكيتهوافقت

كةكيةوا@قت

كيةكيتهوالفث

يهةكيتهوا@قت

يهةكتهوافقت

كبةكةوالقت

طليقموأطليقأدي@ي

(7لم-70)

95)

(83)"

حديثهما"لدكر@



اتغري@شرحفيالراو؟برت@
لمواوي

إلتمانونآالنوع

)@/663/،وافقمنمغرفة

أبيهاسمشيخهاسم

ديالإنلامأ(أح/741/شيخدكرهالثوعهدا
"النخبة"

الروايات@ييأتيهكذاأنرع@أن@شبالربيعومثله؟
(2)

أنهفيظ@

كماأبيه،عنيروي
@يوقع

"

الضحيح
"

(3)

لنعامر
سعد

عن
سعد،

ألوه،وهو

سأن@هوبلوالده،الربيعشيخأنسوليى
المشهور،الضحابيمالك

لوهوأ

لح(ا

لكري
(5)

"

(156)المكر"حهشرح

"
2داود"أليسص 5 7 1"الرمذيحامعو"1(،1 2 6 4 7 1

"

6"السحاريصحيهح 51)

"أ@يحي

تهدبو")3/702(،"التهدبتهدب"اطرلكريأسى"سالرلغ

(9/60)"الكمال

"

.(156)المكر"جةلرح



ال@هواسماسمةصمعركهوالمفاثودالثالتلتوع

جا@رجددح

-

@

@ والتمانونلثالثالموع

وجدهابيهواسماسمهاتفىمنمعرده

فيالإشلامشيحذكرهالنوعهذا
"الخة"

(1)

طا@أليلنعلىب@الحسنشالحسنسلالحسىومئله:
(2)

أب،اسماشمهوا@قفيمنكتاساالأرديالمتحأبوصئفوقد

صخ@ةلهالأشلمي،الحخاجبنكالحخاج

الكخديعديلنوعدكب

لنوهند
هند

هالةأيلن

الكلاعيحجربروحخر

عتبةسهاشملنوهاشم

بنوعئاد
المهلبيعتاد

الهفدانيحيبنصالحبنوصالح
(9)

العاصلنسعيدبروسعيد
(10)

وعيرهم.

كأليلصاعذا،الأ@واسمالاسممعالأبواسمالاسميتفقوقد

الحسىريدسبرالحس@ب@ريدبنالحس@بىريدالكنديالئفن
(11)

(157)المكر"دجةشرح)1(ا

(3)"
(1)للأردى"ألهاسماسمهوافقمى

مها@وا@قس)4(ا
3

(10)أليه!1

(6)"
اسمهوالقمى

3
(97)"أليه1

(8)@
ا@الممهوافقمن

(20)"ألهم

(10)@
اسمهواثقس

3
.(39)"أليه1

"

شرح
(157)الثكر،حه

"

اسمهوا@قس
3

1

"
اسماسمهوالقمى

"

اسماسمهوا@قم@
"

شرح
157)"الححه



لأ@بنشغ
لنواوياتمري@شرحكي4؟الرابرت@

والثمانونالرابعالنوع

شئخهواسماسمهاتفقمنمعرفة
لللرر

شيخهوشيخ

ليالإشلامشيخدكره
"السخة"

آلووالثانيبالقص@ر،يعر@الأؤلعمران،عنعفرأر،عنكعفراد،"

الضحابي.حصشابنوالتالثالعطاردي،رجاء

أحمدابنالأولسليمان،عنسليماد،عنوكسليمافى،
أيوببن

الدمشقيالرحمنعداسوالثالثالواسطي،أحمدالنوال@اليالطبراني،
شرخيللنتبابنالمغروف

العظار،الهمدانيالعلاءكأليمعا،ولشيحهللراويدلكيقعوقدقال.

أحمدبنالحسناسمهمنهماوكلالحداد،الأصحهانيعليأليصيروي
بن

سالحسنأحمدسسالحسن
فاتفقاأحمد،

أر/الكنيةفيوأ@رقادلك،في

1 جزءاالمدينيمولمىأبوذلكوصنف@،أ@/662/والمسة.والحلدأ(/53

حافلا
(2)

"
(3)

"أواخرفيالحاكموقالقلت.

خلف،ثاخلف،ثا"ة"الحديثعلوم

ثاخلف.خلف،ثاخل@،ئا

خلفالأميرفالأول
خلفصالحأبووالثانيال@خزي،أحصدبن

لن

خل@والتالثالحخاري،محمد
والرأيعالمسند"،"صاحبالسمفيسليصافىس

خل@
س

خل@والحامصكردوس،الواس@يمحقد
"خلفبنس

قلت.
رواته:كلفيبالمحمديرالمسلسلالحديثالنوعهذاومن

(158)"الحمة)شرخ

"

1)851،"الححمةشرح 59)

"يقصدلعله
الحفاط،لرهة

"
.(236)"الحدستعلوممعرء



شيحهواسغاشمةصقغركةوالثمالودالزالعالتوع

محضدأخرني
1أد/الأديبالمالكيإنجرأهيمبر محضدسع@إحارة،@،/74

محمدأنالمهدوي،أحمد
محقدسالزكيعرأحره،مر@لنرزينبن

الحسينأيمحمدسثناالحافظ،البززالييوسف
(1)

محضدثاالضو@ي،
لن

اللهعد
الواحدعدمحقدساللهعبدأبوالحا@ظثاالظائي،محفودبر

محضدساللهعدأ@الحا@طثناالكراني،عليمحمدسثناالدقاق،

محقدمنصورأبوثناالعئدي،يخيىمحمدسبرإسحاق
لن

الاوزدي،سغد

محمدثنا
محمدكرأبوثناالخضرمي،اللهعبدب@

بن
اللهعد

ثاالمثى،س

محمدثنالشر،محمدس
مولىكيرأليعرسيرين،محمدسثناعمرو،لن

محمد
محمدصأيضا-محمداسمهإرويقال:جخش-بن

عرحخش،لر

الله-لمج@لىرشول
(2)

مكوداد،و@حداهرحلعلىالتوقديمزأنه@،أح/741/

عورةالفخذينفإنفخذيك؟كط"له:فقال
"

(3)

حجر:ال@الفصلأبوالإسلامشيخقال
الشلسل،ع@حديثهدا"

فييمطرم@إسنادهفيولي@
محقدسوىحاله

واسمعمرو،بر
سفلحذه

(")

القطانيخيىضغفه
()

حريمةواسأحمدرواهمتالعولهحئادابرووثقه

أكتير،أبيعنالرحص،عبدشالعلاءطريقمن
3

المحاريوعتقهمه

في
"

الصحيح
"

(8)
"

8)

)

ليالديالسقطهااشهى
م@(2)أط،

سقطسدايةها
أح،لي

"

السماعالمتايةلالأرلجىالإمتاع
يرسصمحمدسطريقم@(74)37،ححرلاس"

العحالةو"الررالي،
لي

"المسلسلةلأحاديثا

@حمدسطريقص(75-73)للمادالي

بحوه.المهدويأحمد

@ي
"

1/1)الكبر"التاريح ""النقاتو""،والنعديلالحرحو"4(،9
عمروسمحمدس

سهلأبوعد
"

والتعدلللحرحا"
7/4)"النمات"(6)(8/32)" @حطئ"ولال(39

"

2/2)لليهقيى"لكرالس@او"2(،"./4)"لمدركاو"9(،2"/5)لمسمد"ا@ 2،)8

المحاليواشرح
"(1/4 19/2)الكير"المعجمو"4(،7 ليالهمىوقال(55"/45

"

المحمع
"(2/1 ."نما@أحمدورحال"(85

"

الاريقح
"(1/5 التمريص@ميعة(70

"

الماعالقاينةبالأرلحيىالإتاع
"(74).



لنواوياتقريصشرحفيالرأ،؟ريبت@

@

والتمائونالخامسالنوع

أ(/267/@)شيخهاسماتفقمنمعرفة

عنهوالراوي

ديالإشلامشيحدكره
"وقال."المخبة"

ابرلهيتعزضلملطي@لؤعهو

القلائا.أوتكرأزأليهأفىيظىعمناللبسرقع

عهوروىمسلم،عنروىالبخاريأنأمثلته:ومن

مسلم.
الفراديسيمسلمسإبزاهيمبرمسلمفشيحه

(1)

عنهوالرأويالصري،

"صاحبالحجاجب@مسلم

الصحيح
إبراهيم(لنمسلمصروىأيصا،حميدبنلعبدوقعأوكدأ

(2)

وروى

كه

فيالححاحب@مسلم
"

صحيحه
"

(3)

لعي@ها.الترجمةلهذهحديا

عنهوروىهشام،صروىكثيرأبيب@يحىومنها:

هثام.
عهوالراويأقرانه،م@وهوعروة،سهشامفشيخه

الذشتوائي.هثام
عهوروىهثام،ع@روىحريحاب@ومنها:

هثام.
يوس@اسعهوالراويعروة،النفشيخه

أبيابرعنهوروىللى،أياسصروىعية.بنالحكمومنها؟
ليلى.

محقدلأدلىواالزحمر،عبدلأعلى@ا
المذكور"ألزحم@عبدب@

كدا
وهوكلها،السحثي

2/7)"المحاريرحال"الطر"المراهيديعمروألو" 07)

1/2)"الحاريعهروىم@و" 10/1)"النهدبتهدبو"8(،0 09)

لمقط
يضفيه.والمعى(159)المكر"حةاشرحم@وأنتاهالسح،حميعمر

1مسلم 5 5 3،1(4)"

1)951،"المحةشرح 60)



وكنيتهاشمهاتمىمنفغرفةوالثفانودالشادسالتوع

والثقائوتالسادسالنوع

لل@@ج

وحنيتهاسمهاتفقمنمعرفة

يذكره

"ئكته"أؤلفيالإشلام(@أر/351/سيخذكره
(1)

ولمالضلاحاب@على

في
الخ@.فيهوصنف"النخبة"

بأحدهما.ذكرهعقنالغلطنفيوفائدته

ومن
القاسم،اسمهالأندل@،محذثالحافط،الظيلسانابنأمئلته.

القاسمأبو

1/2)"الكص"أينمار@ى(1) إدلمسردها"ولال.الصلاحاسعلىلهرلادا@إلى(34

عد@راعتعالىاللهشاء
لييثصحولمكناله،بكملولمالنكت،هذه

الموط@هدا

المصدكرهالديلالوع

(2)"
23/1)اللاء!أعلامسير 14)



ج@-
لنواوياتقريبشرحفيالراو؟رلبت@

والثمانونالسابعالنوع

نسبهاظ/49\/،اسمهوافقمنمغرفة

ذلك.منأيضا،يدكرهلم

الذرداءوأبيالبخليجثدبعنروىالحفيري،بثيربنحميري

وعيرهميساربنومغقل

العلاء.والدكالحضرميالنسب،بلفظالتيالأسماءمنهوقريب

(1)"
7/4)"الكمالتهديب 19)



رالساءأ-الرجاكمخايسمردالسالاشهاءمغرفهوالممالودالنام@التوع
-@ح

والثقانونالثامنالنوع

فيهايشتركالتي7/،1هأد/الأشماءمعرفة

والنساءالرجال

قسمان:وهو

فقط.الاسمفييثتركاأنأحدهما:

صحابياررئابلنوأشماءحارثة،بنكأشماء

صحاليتاد.عميس.لنتوأشماءبكر،ابي@،أ@/762/بنتوأشماء

صخابية.ثر،بتوئريدةصحابي.الخصيب،لنوئريدة

العريادبنولركةصحابية،أيصاموبركة
(1)

عتاس.وابنغمرالنع@

بنوهيدة
ع@شريد،بتوه@دة@عليصالخزاعي،خالد

عالة.

بنوجويريةالمؤمني@،آموجويرية
الضبعيآسماء

دييشتركاأنوالثاني:
لأب.اواسملاشما

حذتصموان.لنكب@رة
لنإنجراهيمعن

ضمواد،بتوئنرةسعد،

فحقدعنهروىالمهلب.بن
الفهتب،بتوهدقار،الرنيبى

أبيها.عنحدثت

عنالله،عدلنتوأميةعمر،اب@ع@ألاموي،اللهعبدبنوامية

الئرمذبلهاأحر@جدعان،بىزيدب@عليوعنهاعاثة،

هو
لحطفرأتححرااسالحا@طقالالصرياالولبدألوالمحاشحي،لركة"

محلطاي-
2/3)الكمال!تهذبإكمال" سمىحلثوداسأد-(69

)الحرياد!ألاه

فيرأبتوالدي
تهدلصالعرياد!األوريقال.الرلد،ألولركةحلفود،:اابر@

(376/1)"الكعال

،

الترسديحامع
"2 9 9 11)



بخ@بز
لنواوياتقربشرحفيالراو؟برت@

والتمانونالتاسعالنوع

الحديتأشبابمعرفة

فيالبثقينيذكرهالثوعهذا
الاصطلاحمحاسن"

"
(1)

فيالإسلاموشيخ

العكبري،أحمصألوفيهوصنف
(3)

حامدوأبو
الحوباريكوتاهبن

الذهبي:قال
"

"ذلكإلىيسبقولم

فيالعيددقيقابنوقال
"

سرح
":"العمدة

فيالمتأخرينبعضشرع

"النرولأسبابفيصنفكماالحديث،أسبابتصنيف

وص
منهاجررجلأأدلسحهبالئيات...،الأعمالإنماحديثا"أمثلته:

"قي@آم"لهايقالامرأةليتزؤجبلالهخرة،بذلكيريدلاالمدينةإلىمكة

@سمي
"قيسأمفهاجر"

(17

سائردونالمزأةذكرالحديثفيحئنولهذا

"الدنيويةلأمورا

عنجريلسؤالكحديثالحديث،ديينقلقدوالسبب"البئقيني:قال

بالفلاةيكونالماءعنسثلالقتتين؟وحديثوالإخسانوالإسلامالإيمان

"
الاصطلاحمحاص

"(698-7 نحمة)2(ا(13

وأخ(.وأر(،أد(،@ي
."العسكريحعمرأيو"

@ي
"أه،.

الجوربالي
تارلح)5(ا"

"

.(66)"الأحكامعمدهنرخالأحكامإحكام

فيالطراليأحرحه
"

وقال(103/9)الكير"المعحم
الصحيحرحالرجاله"

فيححراسقال"
1

قح
ا

حديثأدفيهلي@لكنالشيحين،سرطعلىصجح

ماالطرقم@شيءديأر
ررلكا.الصريحيقتضي

"

لفحواه(66)العيددقيقلاس"الأحكامإحكام

5الخاريأحرحه (9،110ومسلم1(،0

(167)شرحهامعالفكر،

في
"

2/2)الرواند"محمع 69)
"

لا
ري

إسنادوهذا@(1/16)"

ولمدلك،لسبسيقالأعمال



الحديتأشبابفغركةوالتضانون.التاسعالتوع

"تصللمفإنكصل"وحديث:والدوابالئاعمنينوبهوما
(2)

وحديث.

لامسكمنفرعةخذي"
(3)

"أكر؟الذنبأي"سؤال:وحديث.
(@)

ذلكوعر

1 / 2 6 8 /5

يسغيائديوهوطرقه،بعصفييسقلأو@،أط/491/فيهيسقللا

يتبينالسبفبذكربه،الاكتناء
الفقه

@ي
الم@ألة،

من
"حديثذلك

الخراج

عبذا،ائتاعرجلاأنماحه.وابنداودأبيعندطرقهبعضفيبالضمان!

إلىفخاصمهعيئا،بهوجدأر/451/1،ئميقيم،أناللهشاءماعندهفأقام

فقال:غلامي.استعملقدالله،رسولياالرجل:فقالعليه،فرذهعنروالئبي

"بالضمانالخرافي9
()

"

6داودألوأخرحه 3 1

الجاريجطأص
5 7 1

1الخاريأحرجه 4 1

6الحاريأص- 1 1

1داودألوأخرحه 0 1

محا@
س@

صطلاح،لاا

6والرمدي،، 5ماحهوابر6(،1/4)والساني1(،7 1 71)

و@سلم7(،
3 9 71).

ومسلم3(،
33 21)

6،)87 5 3 وملم1(،2
8 61)

1ماحهواس5،،3 2 2 4 3 1

(698-7 07).



النواويتقريبشرحفيالراو@بلىت@

التسحونالنوع

المتونتواريخمعرفة

الئاسخمعرفةفينفعولهكئيرة،فوائده"وقال.البنقينيذكره

والبغدية،القبليةولذكركذا"كانماأول":"يعرفوالتاريخ

وب
ذلك.وغيروالشوال@نةبدكرويكود"الأمرينآخر"

الزوياالوخيمنك@ح@أدتهرشولبهبدئماأول"الأؤلفمن

"الضالحة

ماأولو"
عنهنهاني

(@أد/571/الخفر،شربالاوثار:عبادةبعدربي

ماحهأبنروأه"الرجالوملاحاة

بائا"مصنفه"فىشيبةأبىابنوأفردالأوأئل،فيالعلماءصئفوقد

واللأ

لستدبرأنلهانا@يخ@هاللهرسولكان"جابر:حديثونحوها؟القحلية

يستقبلها"بعامموتهقبلرأيتهثثمالماء،أهرقناإدابفروجنال@تقبلهاأوالقبلة

وغيرهماود،داوألوأح@د،روأه

م@تهمماالوضوءتركيختاللهرسولمنالأمريناحركان"وحديثه:

وعيرهداودأبورواهالثار"

"

1ومسلم1(،3"المحاري 6 0،1

"مصنفهسإالأوانلكتا@فيشيةألياسوأحرحهماجه!اسعدعل@هأفص@

3 6 9 7 @يوالطراني1(،2
"

23/2)الكير،المعحم فيواليهقي3(،6
/01)الكمرى!"

3/3)أحمدأخرحه 1داودوألو0(،6 3ماحهوالن1(،9والترمذي1(،3 2 51)

1رداودألوأحرحه 1/1)والساثي2(،9 08)



الفتورتؤاريحضغركةالتسغودالتوع

جريروحديث
لهلقيلالخ@،علىيمسحالئي-طرأىأئه"

"المائدةنرولبعدإلاأسلمتمافقال.بعدها؟امالمائدةشورةئزول
(1

بريدة.حديثولحوها.اللةبذكرالفؤزخومن
رشولكان"

كاندلماصلاة،لكليتوضأ
(@ه/1/862الضلواتصفىالفتحيوم

مسلمأخرحهواحد"

لوضوء

اللهعبدوحديث
مؤتهقبلكح@اللهرشولكتابأتاناغكيم:بن

ولابإهابالميتةمنتئتفغوالاأن"

عصبب
"

الأرلعةرواه@،أح/841/
(3)

2ومسلم1(،387الجاريأحرحه(1) 7 4داودوألو1(،2 9(،93،14والر@دي1(،15

5ساجهواب@ 4 31).

(2)"

سلمصحيح
"2 7 71)

4ودداأبو(3) 1 2 1واقرمذي1(،8 7 2 7/1)والسافي1(،9 3ماجهوالن5(،7 6 1 3،1

لاصطلاحامحاص"(4)
"(417-733)



حبماص
لنواوياتقريصشرحفيالرا،3للىرلب

والتسعونالحاديالنوع

واحداحديثايروإلالغمنمعرمة
للل@

أنا،زدتهالنوعهذا
يرو@فيمندكروهمانظيروهو

ثثمواحد،إلاعنه
لصحابة.خاضا،تصنجفافيهللحخاريأنرأيت

ولي@واحد،منأكثرعنهروىيكودقدفإنهفرق،الوحدانوبينوبية
واحد،راوإلالهولي@حديث،غيرروىيكودوقدواحد،حديثإلاله

معروف.موجودودلك

ومن
أمثلته

أ،أط/591/الضحابة:في

المدني.عمارةبنأبي
داود،أبورواهالخفين،علىالمسحواحد@يحديثله"المري:قال

ماجهوابن
(1)

"

الغفاري.اللحمآبي

الترمذي،رواهالاستسقاء،دىواحدحديثله"المزي:قال
لئساوا

ئي
(3)

"

البصري.جزءبنأحمر

جافىلسجدإذاكافىكسيهرواللهرسولأن"واحد:حديثله"المري.قال
"البصريالحسنعهتفزدماجهوالنداود،أبوروأه."جنبيهعنعضديه

@دب

@دب

@ديب

1راودأس 5 5ماحهواس1(،8 5 71)

2/2)"الكمال 6،12 62).

5اقرمدي 5 3/1)والائي1(،7 59)

2/2)"الكمال 73).

9داودألو 0 8ماحهواس1(،0 8 61)

2/2)"الكمال 82)



يرونغفقفغركةوالتسغودالحاديالتوع
واحذاحديتاالأ

ال@لمي.أدرع

أليأخريمرليلةجئت"واحد:حديثله"المزيقال

ماحهالنرواهالحديث."عالية...قراءته
(1)

"
(2)

بنر.وبقال:القرشي.جخاشبنبسر

"المزي.قال

النيأنواحد:حديثلهشامي،صحابي

@ي
الله:يمول"@،أر/451/قال:ثمأصبعه،عليهافوضعكفه،

ماجهوالنأحمدرواهالحديث،"ئعجزني...
(3)

"
(@)

ال@لميحدردأبيبنحدرد

"كن:النبيعنروى
كسفكفهوسنة،أخاههجرمن

وددا

رجلفإداء@رو

يوفالزقمحح@

أنىآدم،ابن

أسرواه"د@ه

الأزديه/1،961/1الهادبنعامربنربيعة

لاببياذاألطوا"كسنرو:النيع@واحدحديثله"المزي.قال

والاكرام
لسمائيارواه"

(7)
"

(8)

حاتم.أبو

حدي@.عتةانناوسعيدمحمدعةروىصحابي،
منجاءكم)ذا"

وفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهلاإنفأنكحوه،وخلقهدينهتزضون

عريض
"

فيالذهيقاله"غيرهحاتملأبيليس"
اسعليوألو"الحقاططبقات"

ال@كن

5ماجهالنأحرحه 5 9 (297/2)الكمالاتهد@"(2)(11

2ماحهواس1(،4/02)أحمدالإمامأحرحه 7 0 71)

(487/5)الكمال!@دب"(5)(4/1،772)"الكمالتهدب"

4داودألوأحرحه 9 1 5،1

ثيالسانيأحرحه
7الكبرى"" 6 6 1)9/911،"الكمالتهدب)8(ا(91 20)

1الرمدىأحرحه 0 8 51).

السكىاسعليأبي@لأص(938/3)الحثاط،تدكرة@



لنواوياتقريبشرحفيالرأو؟برت@

والتسعونالثالثالنوع

الحفاظمغرفة

عليهوذيلت"طسقاته"لخصتوقدالذهبي،أشهرهمحماعة،فيهصن@

من
مه.لطيفانوعاهناأوردأناوهابعده،حاء

فيالبيهقيقال
"

العتاسأبوثناالحافط،اللهعبدأبوأنا""المدخل

محمد
محمدأنايعقوب،ب@

ابنألاالحكم،عبدبنأر/551/(،أدلهعبدبن

الخطاببنعمرأنسعيد:ب@يحيىعنيحدثمالكاسحعتقالوهب

مننحوأ@عذوهاالأئمة.عدوايوماقال
بغيرالثاسأ@متروكقالحمسة،

مالكافسألتاأئمة
الأئمة؟عن

قالهم؟من
هم

الفقهفىالذينأئمة

رعلووا
"

برلعراكقلت"ربيعة:بنحعفروقال
المدينة؟أهلأفقهمنمالك:

وعثمان،وعمربكرأليوقضايامجصمأدلهرسولبقصاياأعلمهمأماقال

وأماالمسسب.بنفسعيدالاس-أمرمنمضىلماوأعلمهم@قها،وأفقههم

اللهعبيدمنتفحرأنتثاءولاالربير.ب@@عزوةحديثا،أعزرهم
اللهعبدلن

جميعاعلمهمجمعفإلهشهاب،ابنحميغاعديوأكلمهمفخرته.إلابحزا

"عنمهإلى

والشعبيلالمدينة،المسيببنسعيدأزبعة.العلماء"الرفري.وقال
لالثامومكحولبالبضرة،والحسنلكوفة،با

"

@يعليهأفلم(1)
الممقودالحرء@يولمله"المدحل"

لتاريحوااليعرثة"(2)
"

1/2)للثوي 5،23 8/2)الانارواالس@معرفةو"7(،4 3،)6

دمقتاريحو"
"(58/2 66)

(3)

والتاريح@معر@ة
"(2/3 14/1)داد"@لاريحو"2(،6 دمثقواتارلح4(،4

"(27/



الخفاصدمغرفةلتسغون.والتالثاالتوع

2أ@/المدينةأهل@قهاءكان"الزناد:أبووقال سعيد@نأزبعةأ(/70

الملكوعدالزبير،سوعروةذؤيب،ب@وقحيصةالفسئب،
مرواد"س

1أد/قريث@منأربعة"الرفري:وقال بنسعيدبحورا:وجدتفم(@/76

سلمةوأبوالزلير،بنوعروةالمسيب،
بن

1أط/عد الرحمن،أ،/96

اللهوعبيد
"اللهعدبن

سيرين.أبروقال
الحديث،يظلبودالا@أرلعةولهاالكو@ةقدمت"

بنوعئقمةلأغؤر،اوالحارثال@ئمالي،عبيدةأربعة:الكو@ةأهلوشيوخ

"أخ@هموكانالقاضي،وشريحقي@،

الشغبي:وقال
لمحيلالكوفهجمراللهرشولأضحا@لعدالفقهاءكان"

اأصحاب
دوكاومنمروق،وشريح،وعيدة،عنقمة،هؤلاء:مسغودبن

غدةوكانلالقصاء،أعلموسريحسريح،منسالفتوىأعلممئروق

يو
"زيها

(4)

لالقرآدأعلمالضحابةلعدأحدلي@":()إدرس@أليبنبكرأبووقال

شفيادولعدهالدي،ولعدهحبير،سعيدشوبعدهالعالية،أبيص

ريلئوا
"

بنوق@عؤدابروقال
"سعد:

سيريرابىمثلالذليايرلرلم

2/4)"الرحالوممر@ةالحلل" 1،05 والتمديلالحرحوا4(،9
"(7/1 المعرثةو"5(،2

لتاريحوا
"(1/3 نارلعو"4(،5

12/5)لعداد" 42/2)"دمقاتاريحو3(،0 0،)2

1)25/471،و 75)

2/3)سعدااسطقاث@ "العللو@2(،8

1/1)أحمدللإمام 8،31 المعرلةو"4(،8

وألارلح
"(1/4 7،95 لارسحو"2(،5

قد@
"(42/2 0،45"2)

2/4)أحمدماملم"العلل" 5)804،صلاالطالمحدتو"9(،4 الصر@ةو"0(،6

والتارلح
"(2/5 الراويلأحلاقالحامعو"7(،5

"(1/1 دمقتاريحو"3(،1
"(25/

ومعى(11
أخسهم"

أقلهم"
"

والتاريحالمحرلةو"2(،6/8)سدلاسالكرى"الطقات"
"(2/5 تاريحو"8(،8

14/2)سداد! 4،32 (27لم/43)"دمثققارلحو"4(،4

الطر.
(1/29)هالحماظطقات"

@يالهايةعاية"
1/2)القراء"ط@قات (218/9)"الكمالتهدبو"5(،8





لأحاديثالمحهرس

الحدلتطر@

ثيابلعرضائتوني

لقدرباآمنت

هرألا

رداءكالسط

الطلاقاللهعدالحلالأبغص

ورقمىخاتخااتخذ

يصليوهوال@يأتت

ماهوئاحيكأحبب

المسجدديصوناحتجر

ديازاطيبةألاوأعطياحتجم

محرموهواحتجم

ينفعكماعلىاحرص

للناسخلقكأحسن

رحمةأمتياخلاف

لأحمالاأخروا

اسمأخغ
اللهعد

العلمفيتناصحواإخواني،

بهديةأحدكمأتىإذا

مكتومأمالنأذنإذا

حيزابأمةاللهأرادإذا

فاكتلاثتريتإذا

الصلاةأقيمتإذا

فائتوهبشيءأمرتكم)ذا

الأحاديثفهرس

3 6،4

7 7،2

33

8 5

2 0

7

83

4 5،15 9



لأافهرس

الحديثطر@

بحريةأشأتإذا

@كللعتإذأ

تصوموا@لاسعباننص@لقيإدا

قتينالماءطعإذا

ديهترصونمنحاءكمإدا

حدإدا
ربهمع@الاس3

سلاثالليسمحسحدأوركعإدا

المحرركعتيأحدكمصلىإدا

شيئافليجعلأحدكمصلىإذا

فطو@يالصمحصليتإذا
"آنفلبر@دنهآنحند@قلتإدا

هذاقصيتأوهداقلتإدا

كادإذا
يوم

الحديثأصحا@جاءالقامة

سسده@اكتبوهالحديثكتتمإدا

طريقديالمشركينلقيتمإدا

حرافائحلوالمإدا

الصلاةوأقيمتالشاء،وضعإذا

الرأسمرالأذلاد

هذهليلتكمأرأيتكم

لكرأ@أمتي3أر

بنعليىومالكلثسكمنأرصيت

الوصوءأسبعوا

وادهواعرضااستاكوا

ليميمكاشص

الاساستمصت

مريةم@وشيءوعمارأسلم

فيكمدمتماأطيعوني
داليةالأعحال

المصطلقديعلىمجس@أكار

حاديث

3



لأحاديتافهرس

الحديتطرت

اللهإلاإلهلاالذكر:ألضل

والمحجومالحاجمألطر

الصائمودعدكمأفطر

اللهرسولأقبل
جملبئرنحوس

قرأا

حرحولاذلكاكتبوا

إليئلأحمكمأحدثكمألا
اللهحبوألاألا

والإكرامالحلالذالياألظوا
يستحىأدآحتالله

مه

لألوهيةادوالله

خلفالي3اراللهم

مكراتمنبكأعودإنياللهم

السمروعثاءمنبدأعوذ)لياللهم

محمدعلىصلاللهتم

أدبلالأمر
يسمع

الأذان

الناسأقاتلأدأمرت

العيدي@فيخرجأنأمرنا

الكتاببفاتحةنقرآأدأمرنا

عقولهمقدرعلىالناسنكتمأنأمرنا

مارلهمالاسنمزلأنامرنا

نأمرأنعلىلعدلاأفىاللهرسولأمرلا

عليهجبأملى

النييرخاتمأنا

ألا
الجنةرلضليببيتزعم

هؤلاءعلىشهيدأنا

اللهرسولبهحدتاالذيالدجالأنت

سفيمةأنت

الدنيافيسدأنت

الصمحة

2 8،803

33



-

لأبز@@

الحديثطر@

أحرتسبعةعلىالقرآنأنرل

لاحلدوهالحمرشر@إن

مدةلكطالتإد

قلفإنلححفر-ز-لدقتلإن

الميتةمنتتفعوالاأن

عسيعاكاناليإن

الجنةأهللعملليعملأحدكمإد

أحرأعليهأحذتمماأحقإن

الجةفيأحدكممقعدأدلىإد

عداباالاسأسدإر

أمةرحمةأرادإذأاللهإن

بلغاأرسلنياللهإد

اقتتلتاهذيلمىامرأتينأن

أسودعلاماولدتأمرأتيإن

فأجراهاالعرسحلقاللهإد

اشراعاالعلميقبضلاأدئهإن

اللهإن
أميعنوضع

اللهإد
المسافرع@وضع

القيامةيومديألاسأولىإن

بليليؤذدللالاإن

يغتسلواآرالمسلمينعلىحقاإن

لهيقالرجلالتابعيىخيهرإن

الحمديح@رلكإد

افتحإذااللهرسولأن
قبلهالاسأعمارأرياللهرسولأن

معليمينقضى،اللهرسولأن
المئماهد

جافىسجدإداكاداللهرسولأن

المزابنةعننهىأدثهرسولأن

سحسميمةإن
دالبيتدتط

لأحاديتاكهرس

4 4،8

7 8

4 8

6 2

83

4 2



الاحاديثفهرس

الحدبتطرف

للعيىوكاءالسهإن

صالحرجلاللهعدإن
لحاطصعذاأن

سيراءحلةرأىعمرأن

يصليوهوباليمزعمازأأن

@ريمالنعشىإن
أمهأسلمته

الزكاةسوىلحقاالمالفيإد

غداالعدولاقوإنكم

الخمسخمسيرلكمإن

دالنياتالأعمالإنما

فصلأحديثهكانإنما

مالكأن
مالكوآنحذثي-قدالرهاوفيمزردبى

س

بحيمروابسحءالنبيأصحابمنلمزاإن

داودآوتيهالديالخطابفصلإنها

لمحمدتحللاأنها

آسمنأولهذاإد

يتوضماشووالبيرأىأنه

العريةفيرخصآده

أنه
المغر@فييقرأكوراليسمع

المديةطرقلعضفيبمج@النبيلقيأته

خليلكلإلىأدرأإني

خبتالكخبأتإني

الكعبةدخلتإني

ألسىلاإني

إليهوأتو@اللهلأستغمرإني

إقيأ@آحوالذيالرحللأعطيإني

كتإذالأعلم)ني
راصيةعني

وهدهأنادلكلأفعلإني

عاشرراءيوماليومإن

@/@جا

3 5 5-7 47-0 5 61

6 9

3 9،95 2

3



--

الحدثطرف

بكرأباوليتموهاإفى

دسويقصفيةعلىأولم

اللهرسولبهلدئماأول

ماأول
عهنهالي

رلي

اليومأناأي@

الحديثاكذ@الطنفإنوالظ@،3إيا

إيمالاأعج@الحلقأي

أكرالذبأي

الموحدةالباء

جبارالئر

الح@نيرةأخوبض

ستابالاعمالبادروا

لهأكللماالباذنجاد

غريئاالإسلامبدأ

أكايركممعالركة
الظلمفيالمشاثي@بثر

السمحةلالحنيميةبحتت

كسرىإلىلكتابهاللهرسولبعت

رسولاعبدابل

عتيبلغوا
لقماءالاسبينما

الصسحصلاةفي
دالحيارال@يعان

فوقمنالمتناةالتاء

منكمويسمعتسمحون

حشميةدنهتعلمه@إدالعلملعلموا

صانعاتعي@

الأعينصغارقوماتقاتلود

الساعةتقوم
الناسأكنروالروم

لأحاديثافهرس

3 8،38 5 3

8"6

9 2

7 4

6

77



لأحاديتالحهرس

الحدبثطرت

مهتعلمودلمنتوأضعوا

كينالنبيأحرسليلةحثت

عقبةبتكلئومأمجاءت

اشينتحملمسكيمةجاءتني

بسقبماأحقالجار

إليهاأحسنمنحبعلىالقلو@جلت

وطهوزامسجدأالأرضليجعلت

المهملةالطء

حطيئةكلرأسالدنياحب

الماحردكرعنترعونشحتى

الموتفإلىعلئايث@إرسالهحدبت

لإسراءاحديت

الأعمالحديث

لإفكاحدلت

زرعأمحدبت

الصومفيسلمةأمحديث

الغلفيعطيةأمحديث

الرحمىعدلنلإبراهيمولدأمحديث

تنعرشاةأوحدبت

الوحيلدءحديث

بالفصةالتحليحديث

النخييرحديت

اليهودقصةفيجابرحديث

الحساسةحديت

بالمردلمةالصلاتينجمعحديث

القرآنحفظحديث

لحوصاحديث

9 8

5 2

7 5،5

9 8

،83



الحديثطرف

حديث

دبت

حديث

حديث

ديت

حديث

حديت

ديت

حديث

ديث

حديث

لقيعإلىحروجهءجم@

الخصوم

لاقتهوقصتهالدي

بدريومعمرواسالراءى@النيرد

الإيمانعنجبريلسؤال

ونيهرممكرسؤال

@رالمؤ@

التسيحلاة
الكسوتصلاة

عانمنمة
الخصوملي

العطاءفيعمر

القرآنفضاثلديعباساب@

القبري@قصةفيعاسابن
ياالحرا

الزيارةفيعمرأبن

لفطرةا

الدحاخ@في

مح@روالبيخيلذكرفي

الطلاقفي

البيء@قبض

الرابعةديالخمرشار@قتل

القيسعدوفدقدوم

القلتين

الفدرلية

الخفيرعلىالمسح

الوضوءبحدالعرجلضح

الثمارسععنالنهي

الولاءديععنالنهي

الأ@هرسا



لأحادتافهرسى

الحديثطرت

الجمعةيومالتحليقعنالنهيحديث

الهجرةحديت

قرأ@ألصتوالإذاهريرةابيحديث

ماغفرانفيهريرةأليحديث
@تقدم

دسه

اليهودحديت

وعدحز

الميزانتسلأدته

الشكررأسدئهالحمد

المعجمةالخاء

هوفماخبيئالكخآت

البلدمنالرجوعديعو@النخبر

الصوممعفيالعباسبىالفضلخبر

الاستثدانفيموسىألينجر

الجدةميراثفيخبرالمغيرة

تطيقودماالأعمالمنخذوأ

منفرصةخذي
مسك

بالضمانالخراج

السبتيومالأرصاللهخلق

طهوزأالماءاللهخلق

حبريلعرقمنالأحمرالوردحلق

عادةالخير

قىديالاسخير

مريمنائهاخير

المحمررأسهوعلىمكة@دخل

يراظاوعنرورأربعةالذينار

المهملةالدال

-@-

7 4

3 5



الحد:طرت

تقحلودممىإلاالعلمتاخذوالا

تحاسدواولاتاعضوالا

صلاحهيبدوحتىالتمرتتاعوالا

العدؤلقاءتتمئوالا

مقابربيوتكمتحعلوالا

القورعلىتجلسوالا

حتىالمرءإسلامتحمدوالا

المحدومنإلىالنطرتديموألا

أصحاليتسوالا
الألاءبينتفاضلوالا

وكذاكذامكانيملغحتىتقرأهلا

لؤادإلا،شيئاعتيتكتبرالا

عص@ولاساها@الجةمنتمعوالا

لصلفيإلالسقلا

@ال!ليشعارلا

لام
المسجدفيإلاالمسحدلحارصلاةلا

طيرةولاعدوىلا

لفاسئغيبةلا

بوليإلانكاحلا
أكودأحدكميؤمنلا
الدانمالحاءفيأحدكميمول@لا
ليالإماميتطوعلا

مكاله

حتىالإيمانحلاوةالعديحدلا

لايعمغىأحدالاريدحللا
الكالرالمسلميرثلا

طهور@يرالصلاةاللهيقحللا

الشمسطلوعقلصتىأحدالاريلجلا
مصحعلىممرضيوردنلا

بعضسععلىلعضكملايع

حاديثالأفهرس

3 6



لأحاديتافهرس

الحدلتطر@

سيءلأقي
حريرياخت

ححاحقالئيك

قبلكممنلسنلتركبن

الح@يشفقوناتدي@عس@لىاللهرسوللعن

طهرعلىارتقتلقد

لقدحكمت
اللهبحكمليهم

دعوةدبيئلكل

أحرانالمملوكللعمد

وكسوتهطعامهللملوك

الحديثعحيسرديكنلم

لألايعهءأتيتهكالبيلعثلما

الر-(الرحمنالله)دسمنزلتلفا

أمتيعلىأشقأدلولا

الغائ@الثاهدليملع

كالمعايةالحرلي@

الزكاةسوىحنالمالفيلي@

لهلي@
ىماسإلاعزاتهمن

متالي@
كبيرنايحللممن

مهشر@لماماءرمرم

كريمغرالمؤ@ن
ببلاءعدااللهاشلىما

ما
ذكرعلىقوماحتمع

الحفراءأظلتما

ديكم؟بدراشهدمنتعدونما
م@بهاللهجاءدما

المالهدا

ولبنيليكادما
المطل@عد

ما
امرآيخذلمسلمامرئمن

قدأعطيإلاليالألياءمنما

3 9

2 2 9

4 0،19 7

8 1

أ"2



ئر@لآ

الحد:طر@

ما
دمصيةيصابمسلممى

@اجتبوهعهنهيتكمما

بالخجارمنهماواحدكلالمتايحاد

نةلأماادل@المجا

صدقةالاسمداراة

مىمعالمرء
أ@

ألبوأناكرواللهولر@ديمز

عالمهاخيرنساءمريم

مؤتمنالمستشار

يدهفضليخرلماءرأسهمسح

المسلمودسلممنالمسلم

الداءلتالمعدة

شراركمصبيالكممعلمو

دبرهافيامرأتهأتىم@

ديحنلالحمعةأتىمن

حديثاأمتيإلىأذىمن

بحديدةأخيهإلىأشارمى

شقصاأعقمن

الزكاةوآتىالصلاةأقامم@

لالجمةلرتهلاذارلثريمن

مسجذالثهبنىمن

لهلوركمن
فليلزمهسيءثي

مقاعلماتعلممن
يتعي

تعالىاللهوجهله

لغطهفكنرفيهمجلساجلسمن

كذ@ألهيرىلحديثعئيحدثمن

مىخرجمن
الطاعة

حيرعلىدلش

لهعلاةفلاالركوعفييديهر@عمن

فكتمهعلمعنسئلمن

حاديثلأافهرس

3 9

7 4



لأحاديتافهرس

الحدبتطرف

مسلمإليهيسقلمماإلىسبئمن

من
المكرتزؤجإذااللة

مئ
وضعاللة

الكصعلىالك@

لاجلدوهالخمرشربمن

الجنازةشهدمن

سئاوأتبعهرمضافىصاممن

ركعةعثرةثنتيصلىمن

الإمامحلفصتى@ن

يمليجلىالعصرثمصتىس

فيعليصلىمن
كتا@

صلاتهفيصحكمن

رقيعر@فقدنفسةعرفمن

هوماالمشرققلمن

كتمهاومنآخذوها-تاف@كتمهامن

لالليلصلاتهكثرتمن

اقارمنمقعدهدليتحوأعليئكذبمن

من
شينابالتهيثردلامات

دكرهمقمن

حرلهصلاممن

صرم@
شةأحاه

من
هذا؟

من
هذه؟

عورةعلىمسلماوجدمن

مسلملكلكقارةالموت

لقرين@تمعالتاس

السابقونالآخروفىنحن

أحرتسبعةعلىالقراننزل

مقالتيسمعامرآاللهنضر

7 7

2 3،66 6

9 7

2 9 3

6 7،87 6 2

"1،36 8،857



ع@

الحدثطرت

نعم
العمد

صهيب

يلملعم
حقاإلاأقوللا

سريةبمس@اللهرسوللفل

الضحايالحومأكلصءكنهى

الحبلةحبلدغع@جمسيدهنهى

الولاءدغعركرونهى

فيهيتذأنالجرعننهىء@

الحث@عنمجيهملهى

المزانجةعنكسرونهى

الححائزاتاععننهيا

منخيرالمؤمننية
عمله

الهاء

ليوهذالكمهذا
ملكهدا

الملائكة@ى

ليهل
قرشيإلاالت

مناسمهو
اللهأسماء

ماؤهالطيورهو

رمصاربركاةاللهرسولوكلي

أرسلتاتديونبيك

للأعقا@ويل
الارمى

تحتمنالمثناةالياء

يامد@ر

أعظمالذ@صأقي
عامكلالحج
أفصحامالك

أحثك

كتابكقن@

تصدقنء،

لأحاديتافهرس

1 3،9

9 7

9

1 9

9 7



لأحاديتافهرس

الحدبثطرت

لياتهمعلىيعثور

عراةالعباداللهيحشر

عدولهحلصكلم@الحلمهدايحمل

رحماالخةيدخل

لأؤللاالأولالصالحونيد@

أقتيمنلرحليصاح
3أحدرأسقايةعلىالثميطانيعقد

القيامةيومللرجليقال

تعحرنيأىآدم،اسالله.بقول

أيراعثراثنايكون

محمدله.يقالرحلأمتييكود@ي

3نحريومصومكميوم





لموقوفةالآثارا@هرس

الآثارفهرس

لأثراطر@

ساعةلؤمناداجلس

عليافرءوا

اللهرسولإلىلطرتهانظرةآحر

لهيؤتىماأكنرمااللهأحزاه

داقبلوهجاءكم)ذا

حديثلألفالعراقيحدثدإذا

آنثييهأور@عيهإذاص

ال@ةأصبت

وحديثههذاإلىتعجبألا

أسلممنأولألست
صلىمنأولأنا

فهحرالسةتريدكنتإدا

عربقومإنا

بثركناإنا

بكرأبيعهدعلىلحرتجروزاإن

قاللحا@عذاإن

إسلامهأحفىعلحاأن

لحسنهذاإن

هريرةبأبيكنيتإنما

وأختاكأخوادهماإنما

والمسوحالناسخعر@منيمتيإنما

يتوضأكانعمر()ابنآنه

لالنواليدأالديأنه

الحرو@دةعليهخرحأده

فةقولمو

الفانل

الله
عاسب@

الحطا@

عثعان

عروةسثام

برعمر
الخطا@

عاننه

الصديقكربو

طا@أديسعلي

عمرب@
الحطا@

اللهعد
عاسس

جالر

القرطيكعبحمدس

عمر

هريرةلو

ألوبكر

علي
اللهد

جا@ب@

9 8

3 2

9 8



لأ-تمبم@

الأنرطرف

والدرهمالديارهذاإن

للهارسولرسولإلي

لقاإدي
طلحةأداأسقي3

عاشرراءيومالومإد

اليإلىحاليأهد@

وسوله؟اللهيكذ@انتحبون

لحديثاتذاكروا

القيامةيومجهسمتلقاهم

شيىلتاللهرسولتروجي

حئتهمثم
فهلعددلك

حمعةكلالاسحدث

الثكركلمةلئهالحمد

للهالشكرهوللهالحمد

الديالحماد

وجهعلىوماالله،رسولرأيت

القلو@روحوا

عاقةسأل@
عى

الد

الممضالكتالةشر

رحالعديشهد

شيئاللماسضعوا

لأئمةاعدو

حالهستعمرابرلزوح

المحرمسعرالفجر.

سيأرصكلثي

صممةاسقاتل
الار@ي

عاهغرورقت@ا

قد
الأعرا@م@قوملقي

دمنرلةالعالمعلىالؤأءة

لموقوفةاالاثارفهرس

القانل

اللهعد
مسحودب@

مربعابن
لأنصاريا

مالكدنأن@

رحل

عاسس

طالبأديدنعلي

مسعودوابرعلي

هريرةأبو

حجرلن

عاسالن

عباسالن

عاسابى

عباساس

طالبأيدنعلي

الطميلأدو

طا@أليب@علي

ثمامة
حزدلن

الحطا@عمرس

عباسالن

الحطا@عمرس

الحطا@عمرس

الله
عباسلن

اللهعد
عباسبن

علي

مالكبنأن@

طالبأبيسعلي

5

8

9



لموقوفةالآثارافهرس

الأثرطرت

يذكرمسعودابنكان
حدثإذاالدرداءأبوكاد

حدتإداأنىكار

يقرعوداللهرسولأصحابكان

ينخطروداللهرسولأصحا@كاد

ديالتاريحكان
السة

تقطعلااليدكانت
تقولالهودكالت

الماءرخصةالماءمنكان

ليقطعلالسوطيؤمركاد
لأحدألايأ@رلاكان

المسلمي@علىيحمطكان

الإسلامإلىأميأدعواكنت
كبرناصعدناإذاكا

لياسنةعليحالاقلسسوا

انفاءر،هوق"نرلتلما

مرصاللهرسولقبضلما

الأعطمالاسمهوالله
أحداتسمعوالممتلو

النيأصحا@منأحدليى
نرولبحدإلاأسلحتما

قوفالمحدتأنتما

الصحىارتماعاللهرسولمات

اليمبعثم@عدواما

التاريح؟يكت@متى

مىأفضلالعلممذاكرة

العلممداكرة
@ماعة

حير

كاهئاأوساحراأتىمن

س@يمنوفاقيأدركمن

القانل

واثلأس

سالمحرة
نسعحة

أس

عاسس

سلي
ك@

أص

عمربن

عمرال@

هريرةألو

برحالر
اللهعد

العاصعمروس

عاساس

عمراس

ريدحابرس

سسهل
سعد

أ
هريرةلو

مسعودالن

لنسهل
سعد

عمرب@
الحطا@

الحدريسعيدأبو

عاساس

مسعوداس

عمرس
الخطا@

2 8

2 2

2 9

9 8



الأنرطر@

علمهرقوجههرقمن

يومصاممن
الك

الاءناءالأنصارلعم

علمعامةوحدت
اللهرسولحادمهذه

القرآنمنممكمأحدقرأهل

وابنألاحرجتالله،رسوليا

طا@أليبىعليعىيذكر

لموقو@ةاالانارفهرس

المانل

الخطاببنعمر

عمار

اننه

عباسالن

الأسقعبن
سعيانبنكردم

7 1



3فهرس شعار1

الأشعارفهرس

المضمومةالموخدةالباء

83يكتثومايروىمايجهلولكنهيرويالذيإن

المكسورةلمحوقاصاالمثناةالآء

7لأمواتأموائائلحقوالجهلدكرهئمالعلمفئحييقوميموت 2 2

المضمومةالمهملةالدال

يويمكلبرللغربماتةوظيفتنا
7مايعاذسوى 0 2

المكسورةالمهملةالدال

الفرجأليللمرتصىالألاطيلكتاب
4المقديالحالط 33

المضمومةالراء

33ولستطرلرحوهالمرغفإتككريمفياللهرسولعليناامنن

صلالصالحاتقيتهدلميمونعلثاإن
8مثمهوزالأعمال 1

المفتوحةالراء

1سكرىمهطاشتللمعسهؤىأنقذمنيارث 0 7

المكسورةالمهملةالطاء

يرويوفلادعالناحديتاترويلانةود
عىداك

أسا@48

يرو@أجزاءعلمهصارغايةقدومحدت
8الدمياطيع@ا

المضمومةاللام

6لتكلالأحسا@علىيوفاح@ذويكتاسسما@اد



غأ@-
لأشعارافهرس

المفتوحةاللام

1للبلاأدنياهحديدعلىاشولياماإذاالحديدبىإن 0 9

8فعلابمالكرألاأحاكاذكر@ثفل!أحيسحؤاصتدكرتإذا 1 5

ةالمكسوراللام

5العصلذوأدتهعليهصلىادماأيمالومسيرأيت 1

المكسورةالميم

9م@ئسكملىسلامميظم!علىمدامةكميتافرواسسقاني 1 3

ورةالمك@النون

مامحةكلع@الأحاديتتروى
5معانهالمعاليهانها@ 1



والبلدادلقبائلافهرس

والبلدانالقبائلفهرس

ببمء6

القانل

حيحودآمل

طرستانآمل

ذربيحانأ

رلأا
د

سكحدريةل!ا

أصمهان

لأسدلس

أنطابلص

زلأهوا

أيلة

ديةلبا

القلزمبحر
لبحريرا

بحارى

1 5،53 5،3

1 6،99 3،4

3 5،318،08 2،309،40 60،1

08،128،18 1،38 2

13،83 8،28،،608،218،383،7

9 4،29 9،9
0 30،10 2 0،1

0 2 6،1

1 0 6،41 0 6،6

8 2

7

9 3

1 0 6



والبلدادلقبائلافهرس

شيةأليبو

دالاد

رياخبنو

بوكن@يحان

صعصعةعامرسنو

عفراءلو

بنوعقيل

الحمربو

فزارةبو

بنولت

الحارو

الماجسون

المصطلقبنو

المقدسليث

ترمد

برمرتميم

الحار

الصفحة

3 5،23 5،34 3،54 3،914،44 4،99 9،9000،1

400،17""،100 2،10 2 1،12 6"،10 6 ا"7"8،1

9 6 9

8 8،0"9

7

3

2 6،99 1

7 2

5 9



والبلدانلقبانلافهرس

نة
عرزم

جذام

ةلحزير

جيحون

لجيزة

لحرميى

دسا

لخوز

زستانخو

القطندار

الجندلدومة

غسانرحة

83،5

3 5

90،89 3 9

43،55 3،918،3

9 0،41 0 6،61 0 2

، 8 1 2 ، 8 1

7 3،3

7،35 5،13 1،33 5،33 8،14 2،81

"5،48 2،383،854،509،54

73

8 2،20 3 5،10 3 61

9 6



ج/@

لرطة

الري

سجستاد

ترابأيسفط

القدورسمط

سمرقد

اطبة

النام

صنعاء

لطائف

طرشاد

دانعا

اقلرا

عسقلاد

العقة

عمواس

زة

العوقة

سلوادعيى

غساد

لعوطةا

قرث@

لقسطنط@ية

7،6

لبلدارواالقبانلكهرس

الصفحة

8 2،31 0 0

8 2،41 0 0،1"107

5 5،13 8،114،45 27.07،118،28 2،3

83،108،89 5،6"00،16 40،10 6 61

1 0 2

، 9 0

1 4،91 5،01 0 6،66 8"،17 ا"0

8 0

97

8 ا".2،24

8 0،98 2 1

9 1،5"8،86 ا"5

8 9



لبلدادوالقباثلافهرس

لكوفة

المووراءما

مخرم
لعداد

ننلمداا

المدية

بور

ران

التيموادي

واسط

ليمامة

الي@ى

ك@

5 5،13 5،33 8،10 7،45 2،75 3،95 8،6

61،918،218،383،609،59 7،2000

، 3 5،3

1

6 4

3،53 8،2

87،78 7 8

8،18 2،1

3 8

8 0

،9 9،91 0 7،05.

13،83 8،35 8،6

83،283،609،5

9 9،09 9،14.

4 8،55 3،2

8 1،98 2،0

9 8،7"9،9

9،91 0 6،4

9 6،29 7،2

7 3

1 5،54 4،39 4

9 5

9 4





الكتا@فىلواردةالكت@افهرس

الحتابفيالواردةال@تبفهرس

"-؟

لمؤل@اوالكا@

المعداديللخ@الأبناء

المقدسيللضياءالمختارةالأحاديت

العربيلابنالقرانأحكام

للامدىالإحكام

منأجار
البغداديللحطبونسيحدث

للشافعيالحديثاحتلاف

داودلأبيالإخوة

للنسانيالإخوة
لليهفيلادا@ا

للسمعانيالإملاءأدب

للححاريالممردالأد@

للنوويرلأذكاا

الحاكماللهعبدلأيالأرلعون

ويللرهالأردعونا

الأكفانيلاسالقاصدإرشاد

الخليلييعلىلأبيالإرشاد
للموويلإرشادا

للسيوطيالمتناترةلأرهارا

للبخاريالصحابةأسامي

الرعبدلابنالاستذكار

البرعبدلابنالاستيعاب

تيرا،لابنالغالةاسد

للنسائنبينهموالتمييزالروأةأسماء

2 2

، 1

3 9،66 6،57 6،08 2،205

11،11 6،23 0،56 7،94

3 9@

9



المؤلفولكنا@ا

للميهقيوالصفاتالأسماء
للترمذيوالكنىالأسماء

لمسلموالكنىالأسماء
للمخاريلأشربةا

ححرلاشالصحابةتمييزفيالإصابة

المريللحافظلأطرا@ا

للحارميوالمسسوخالاسحفيالاعتبار
للميهفيالاعمقاد

للماورديالوةأعلام

الححاجبنلمسلمالشماميينأ@راد
للدارقطنيلأ@رادا
لمسلملأدرادا

1العيددقيقلابنألاقتراح 1،5

الحغداديللح@العحلالعلماقتضاء

لمسلمالأفراد

للحاكمالإكليل

لاماكولابنالإكحال

والئئعلإلراماثا
للإسنويلألعارا

للعراقيالحديثألفية
حجرابرللحا@ظالألقا@

زيللمنيرالألقا@ا

عياصللقاصيالإلصاع

للشافعيالأم

ححرال@أمالي

عساكراسأمالي

الحالظأمالي
العراقي

الكتابفىالواردةلكتبافهرس

57،958،387،918،888 2

2 2،233،63 6

2 4،83 5،36 7،46 9،26 1،7

2"10

ا".2

،8 9 6

،4 6

1

7

81،12 3،32 3،52 7 4

9

8

2 6،713،777 9

1 5،24 3،15 7،99 9

87



الكتا@فيالواردةالكتبفهرس

والمؤل@الكتاب

للرا@عىالرا@حيأمالي

السيوطيللحافطالأمالي

لمسلمالسباعدأهبالانتفاع

الرعدلالنالأنساب

للحوهريىلإنصاا

للعسكريالأوائل

المحدرلالنالأوسط

لرهانلالنالأوسط

لمسلمالصحابةأولاد

لمسلمالمحدثيىأوهام

الأرديسعيدلنالغيلعبدالإشكالإيضاح

للسحاريالوالدينبر

الأمويبكرأبيلرنامج

للجوييالفقهأصولفيالرهان

الرعدلابنالبسملة

للبيهقيوالنثورالبعث

فيالححاريحطأبيان
حاأليلاس"تاريحه"

3

للطحاويالمشكللان

خيثمةأليلاب@حيثمةأيابنتاريح

السمعاليلابرالسمعانيأبنتارلح

يونىاب@تاريح

1الأصبهايلع@ملأبيأصهادتارلخ 5،6

للبخاريلأوسطاالتاريخ

1للبحاريالكميرالتاريح 5،31،8

تاريخ
البغداديللخ@لغداد

السهميلحمزةجرجانتاريح

@بم

لصفحة

5 7 9

3 8،90 86

83

،75"07،29 5،49 9

6 2،318،09 4،09 5،40 601

4 2،39 9،01001

07،28 6،588،98 9،99 1،7

9،49 5،49 9،31"0،10 80

0 0 7 ، 9 5



لكتابافيالواردةالكت@فهرس

لمؤل@ارلكقا@ا

خياطبنخليفةتاريخ

عساكرلابندمثقتارح

للترمذيالتاريخ

الحليالديرلق@مصرتاريخ

الحاكماللهعبدلأبييخابورتاريخ

الفسوييعقوبتارخ

إسحاقلأبيالتصرة

للعراقيوالتذكرةالتبصرة

ححرلاسالقنبهوتحريرالمتشمهتمصير

اللسانتئقيف

الرأرمس@دروأئدتجريد

للذهبيالتجريد

ديالتدكرة
للزركثيالمشتهرةلأحاديتا

العشرةرجالفيالتذكرة

حجرابىسبطالدينلحمالالدكرة

للرافعيالذديب

السلعيللحافطالتسميع

مالكلاسالتسهيل

التعليقم@المبهموصلإلىالتشويق

للملقينيالتصحيح

للدأرقطنيالتصحيف

المنمعةتعجيل
ححرلاسالأربحةرجالفي

حجرلابنالتعليقتعليق

حاتمأليلابنحاتمآبيابنتفسير

مردويهلالنمردويهابنتفسير

للدارميالدأرميتثسير

الرازيلكرلأبيالرازيتفسير

2 3 2،474@8 9،49 5

9 4،19 5،4

4 4

،9 9

8 93

9

7

7 أ".7،85

2 6،44 7

9،82 9 9

9،89،94 4



الكتا@فىلواردةاالكت@@هرس

والمؤلصالكاب

الطبريجريرلالنالطبريتفسير

كتيراسالدينلعمادالعظيمالقرآنتفسير

للبخاريالكبيرالقفسير

حميدحميدلعبدبن

ماجهلابنالتفسير

الحاكماللهعدلأبيالتفسير

المندرلابنالممذراستفسير

المراسيللمبهمالتفصيل

العراقيللحالظالأسانيدتقريب

مالكموطأعلىالمداركتقرب

ححرلابنالحدرجبترتيبالممهجتقرب

للنوويوالتيسيرالتقرب

البرعدلابرالموطأعلىالتقصي

للجياليالمهملتقييد

العداديللخطي@المتشابهتلخيص
5 4

1الرعبدلابنالتمهيد 2 0،972@2 9،23.

للنسانيالتميير

التم@يزلمسلم

1للنوويواللعاتالأسماءتهديب 2،58 0،79 8،39 6 6

6المزيللحالظالكمالتهذيب 9،78 4،78 6،81

خريمةلابىالتوجد

8حبانلابنالثقات 4،14 8،38 8،388،50 7،9549"45

شاهينلابنالثقات

للعحليالثقات

الأثيرلابنالأصولجاح

للحلائيالتحصيلجامع

فيءا@/\

الصفت

9،92 9

2

5 5 ،

2 9

،36.

9،29

9

9659،8001@

8،01 2،55 8



لحث@
لمؤل@اولكا@ا

لواردةالكت@افهرس

.12الرعدلاشالعلمسانحامع

لمسلمالأبوا@علىالحامع

9،31المعداديللحطي@السامعوأحلاقالروايلآدا@الحامع 3،49"

حاتمأبيلاسوالعديلالحرح
5 16.7 2،05 4

حيويهابنجرء

عرلةابنحرء

النرسيالفائمأديجزء

الألصاريحرء

البطاقةجزء

السبكيلابنالجوامعحمع

للسيوطيالحوامعجمع

الإشميلىالحئلعبدالصحيحيىبيرالجمع

للحميديالصحيحينبينالجمع

الافعيللقرو@نيالصغبرالحاوي

3للماورديالحاوي 0،76

للإسحاعحليالأعمشحديت
للنسائيعباصسالفصيلحديت

لممملمشعي@بنعمروحديت
للسبكيالحليات

نع@ملأبيالحل@ة

للنسائىعليحصاثص

دسعلاسالحصائص

للحوويالخلاصة

للميهقيالخلالات

3للمخاريالعادأفعالخلق 3

للسيوطيالسور@صائلليالزهرحمالل

@ملأبيالبوةدلائل

الكتا@فى

3،2

،9 2

،9



الكتاووفيالواردةلكتصافهرس

@

وال@ؤلصالكناب

الصرليلكرلألىالدلانل

للرالعيالديات

للوويالكلامذم

لاستيعا@اذيل

المدييموسىلأبيالغريبينذيل

للنباتيالكا@لديل

الممهدالديل

البحداديللحطي@المتشالهتلحيصذيل

للابريتعالىاللهرؤية

منالمقلو@فيالارتيا@رافع
والأنسا@الأسماء

رشيدلناللهعدآليرحلة

العداديللحطيصالحديثطلبفيالرحلة

داودلآبيالقدريةعلىالرد

عمربنلسيفالردة

القشيريةالرسالة

لل@نسافعيالرسالة
2 3،8403

ليالديررفع
للخاريالصلاة

البغداديللح@مالكصالرواة

للحطبالأبناءصالآباءرواية

للموويلروضةا
4 9 4"46"6 9 9"6 7"8 1 4

للنوويالصالحينرياض

ر
الثادعيالنقريعاتلاسالتنمسحانة

للبيهقيالصغيرالرهد

للبيهقيالكبيرالزهد
4 4،2

للترمذيلرهدا

ححرلابنالمعلولالخبرديالمطلولالزهر

الحليةزواند

3 4

3

9

3 9



لإلأ-ج*

والمؤلفالبهاب

المسايخدزوائد

والصجرالأوسطالمعحميىزوائد

ماحهاسمن@روأئد

الدأرقطنيسننرواثد

الإيمانسعبزوأئد

الصحيحينعلىزوائد

تمامفوائدزوائد

يعلىأليمدزوائد

أحمدمسدرواند

الزارم@دزوائد

الفردوسم@دزوائد

الكميرالطبرانيمعحمزوأئد

معينالنسؤالات

أحمدسؤالات
خبلب@

الجداديللخطيبواللاحقالسابق

ماحهابنسق

1داودأبيلسن 7،21 8،01 8،6

2 6،22 7،24 3،3

8،1البيهقيسس

1الترمذيسنى 5،31 7،21 8،0

2 6،22 7 1،413@

الدارقط@يسنن

السكنلسعيدسالصحاحالس@

للبيهقيالصحرىالسنن

لنسائيالكبريالسن

الكت@فهرس

،2 6،34 3

، 2 5 7 ، 1

،68 6،16

، 1 9 0
،

2

،313،63

،22 9،07

،18

6 0
،

6

،

7

الكتابفي

1،72 6

3 ،



الكتابكيالواردةالكتبفهرس

والمؤلفالكاب

الشانيسنى

حرملةسنن

مصورلنسعجدش@

قرةيأبيالسنن

للطوفيالأردعينشرح

شرح
الويةالأسماء

العربيلابىالبحاريشرح

ححرلابنالخاريشرخ

للكرمانيالبحاريشرح

للنوويالبخاريشرح

للمازريالبرهانسرخ

العرليلابنالترمذيشرح

للقرافيالتنقيحشرح

الرسالةشرح

سرح
للبغويال@ة

الحيددقيقلابنالعمدةيئرح

للرافعيالمسندشرح

للسبكيالمنهاجشرح

للنوويالمهذبسرح

ئم/@

1 7،21 7،701،81 8،655،22 6،24 3،3

9 5،90 40،11 0 4،10 4 2،11 0 4

1 8،73 3،98 1،39 9

7،25 6،11 7،90 8،291،25 3،66 7 6

01،61 6،21 8،29 7

1 8،12 8،34،3"3 0،503،13 1،83 4،9

4 7،94 9،07 2،27 2،68 5

العربيلابنالموطأسرح
1 2 6

المحليالدينلجلالالجوامعجمعيمرح
1 0 7

9للنوويمسلمشرح 4 ، 1 7 15 ، 111 8 ، 22 8 5 ، 2 83 ، 2 3 5 ، 2 2 7 ،،2

2 8،72 9،11"،56 2،56 2،67 7،3209

للطحاوىالانارمعا@شرح

ححرلالنالفكرنحبةشرح
2 1،62 9،24 4،24 4،87 6،98 4



الؤلصولكنا@ا

للسلميالقرأءةسرط

للحارميالأثمةشروط

للبيهقيالإيمافىشب

للترمذيالشمائل

عبدلابرالواحدخرإئباتديالئواهد

حبادلابنالصحاسة

للحوهريلصحاخا

1حاداسصحيح 0،31 2،7

حزيمةالنصحيح

البخاريصحيح

8 5،6

13،33 7،8

8 6،19 2،8

8،81مسلمصجح 0،21 0،3

1 8،41 8،51 8،6

3 0،33 1،603،2

04،34 3،14 3،3

5 3،350،616،7

9 8،29 8 9

التصو@صفة

نعبملأديالحنةصفة

الصلاحلاس@لمصحيحصيانة
للعقيليالكيرالضعفاء
حادلابنالفسثاء

1 8،3

1 6

،

9

2

الكتابفيلواردةاالكتبفهرس

4 4،23،7"

5 ، 1

5 ، 1

1

5 ، 1

،37

4،87

7،38

9،38

4

،

7 0،6

2 1 2 ، 1 2

،21 0 0

2 ، 1 0 9

3،74 3،34 4

8 6،09 4،11

3 7،14 4،83

7،11 7،78 4

9،12 6،68

، 8 0 9 ، 5 4

،9،9 7،99 0

،14 2"،14 8

1،61 6،77 9

1،91 9،86 0

3،73 7،88 9

4،84 9،29 4

1،883،654

9،59 6،06

9 ، 1 0 5 2 ،

2

4،34 3،88.



الكتابفيالواررةالكتبفهرس

والمؤلفالكاب

للبخاريالضعفاء

للدارقطيوالقروكينالضعفاء

للسطوالمتروكينالضعفاء
ني

نعيملأيالط@

حيادابناقيلأبيالأصبهاليي@طبقات

للذهبيالحماظطؤات

للسيوطيالحاةطبقات

سعدلابنالطبقات

للوويالطبقات

لحسلمالطبقات

المقدسيللصياء)الحوض(حديثطرق

للطمراليعليئ(كذ@)منحديثطرق

للحازميالعجالة

الصباغلابنالعدة

الدارقطيعلل

للقرمديالكبيرالعلل

الجوزيلابنالمتناهيةالعلل

حاتمأبيلابىالعلل

المدييلابىالعلل

للأمامالعلل
أحمد

للبخاريالعلل

للخلالالعلل

لمسلمالعلل

المروزيبكرلأىالعلم

للمروزيالعلم

الصلاحلابنالحديتعلوم

9،51 0 3 7

2 9،13 5 1

3 9،71 0 0 5

2 4،33 6،03 6،10 301

3 4،43 9

3 9،74 6



والؤلفالكتاب

للسمائيوالليلةاليومعمل

للعلائيمالكعوالي

المقدسيالدينلضياءالصحيحكراتب

للدارقطنيمالدغرائب

للباحدائيالحديثغري@

للسرقسطيالحديثعريب

للخطايالغرب
للهرويلغريبيىا

للزمحثريلفائقا

الصلاخابنفتاوى

الحعويفتاوى

القعالقاوى

زرعةلأبيالمكيةالفتاوي

سيفالمتوح

البغدأديللحطبال@قلفيالمدرحللوصلالمصل

داودلأبيالأنصارفضائل

نعيملأبيالصحالةلضائل

التح@يفهرسة

انلكرأبيفوأند
لعي

الصلاحابنرحلةفوائد

رشيدأسرحلةفوائد

ريللبظالموائد

البرعدلابنالرواةقبانل

للمخاريالإمامخلفالقرأءة

للدأرقطنيوالاهدلاليمينالقضاء
للسيوطيالأزهارقطف

مدهلالنالقموت

الكتابفيالواردةالكت@فهرس

4 2،27

7 2،51

7 2



كيالواردةالكت@فهرس
@--

الصمحةوال@ؤلفالكتا@

للسمعاليالأدلةقواطع
1 2 4

للسيوطيالسنعنالدبفيالحسنالقول
2 0 3

المسددالقول
ححرلالنالمسمدعرالذبلي

2 6،44 3 1

ليالكامل
عديلابرالضعماء

7،93 6،03 6،29 5،40 801

لسحويهالكتاب
9 0 7

الرفعةلابنالكفاية
5 0 6

9،31البعداديللحطبالكفاية 3،74 3،144،12 7،833،44 8،04 8،5

4 8،64 9،15 2،905،46 6،15 6،30 701

حاأبيلاب@الكنى
3

البرعبدلابىالكنى

3الحاأحمدلأبيالكنى

للبحاريالكنى

للنسائيالكنى

للسيوطياللا@بى

الأثيرلالناللباب

حجرلابنالميرادلسان

للثعالبيالمعارتلطان@

ليسيءيصحلم
الموصليبدربىلعمرالابهدا

للثميرازياللمع

سعيدب@الغنيلعمدوالمختلفالمؤتلف

السائيسفيانعلىسعبةآغربما

داودلأبيالأمصارأهلبهتفردما

لاما
يع

للميانحيجهلهالمحدت

للبخاريالسسموط

لليهقيالمبوط

@نامةلأبيالمبعت

للخطبالصهمات

8 9،99 2،2

3 0

9

8 9



والمؤلفالكتاب

للنوويالمهمات

للهيئميالزوائدمحمع

الفارسيالعافرلعدالغرأثمحمع

ححرلاسالمفهرسللمعجمالمؤصالمجمع

للبلقينيالاصطلاحمحاسى

للرامهرمزيالفاصلالمحدث

2دكرالراريلأيالمحصول 9،1

سيدهلالنالمحكم

المقدسيللضياءالمختارة

المزنىمحتصر

للذهيالمستدركمخصر

للشوطيالموصوعاتمحتصر

الأنرعلمفيالمختصر

للمندريمسلم@ختصر

لمسلمالمخضرمود

للدارقطنيالمدبج

الحاكماللهعدلأبيالمدخل

للميهقيالمدخل

لسحمودالمدولة

نيللقيروالمدؤسةا

الديانةمراتب

داودلأبيالمراسيل

1 3،02 8،63 0،81

5 3،85 3،9"5،41

5 8،89 8.،5"،63

فهرس

4 0
، 9

6 2

2 5 ،

5 1 ،

.

الكتابفيالواردةالكتب

3،7

5

7

9 7،6

83

،93

8 8

3 ، 4



لكتا@افيالواردةلكت@افهرس

وال@ؤلفالكتاب

للعلاليالمراليل

الدلاأبيلابنوالكماراتالمرض

داودلأبىالمسالل

عوانةابيمستحرح

الإسماعيليمستحرح
1 8،7

الرقاليمستخرخ

المستدركعلىالراقيمستخرج

التاركيحامدلكرمستخرج

مستخرج
اللهعد

دهلأليبر

نعيملأيالحاريعلىالمستخرخ

نعيملأبيمسلمعلىالمستخرج
1 8،8

الحوينيعمرافىمستحرح

الغطريميأحمدلايمستخرح

الطوميالصرلأبيمستخرج

القرشيحسانالوليدلأبيمستخرج

الحوزقيبكرلأىمشحرخ

الحاريعلىمردولهلنلكرلأليمستحرج

رحاءمححدسلكرلأليمستخرج

لنجعفرلأي@سشرج
حمداد

مسلمعلىالحيريسيدلأبيمستخرج

الحاكماللهعبدلألىالمسمدرد

3

،8

9

،3

2

أ2

3.8 2

،34

3

أ

العراقيزرعةلأيوالإسنادالمتنمحهماتمن

سيبةأيابنمسند
5

8

1 8

7 9

،22 9

،

2 9

3،27 2



الكت@فهرس

المؤل@ولكا@ا

عررةألياسم@د

لسجرابنم@د

الموصلييعلىأبيمسند

16حنلم@دأحمدبن ، 805 ، 13 8 ، 1 32 ، 156 ، 15

4 3،14 3،34 6،406،773،961

1رأهويهسإسحاقمسند 5،66

أسدم@د
موسىبن

1الزارم@د 8،62 6،22 6،62 9،43 6،12

أسا@ةأبيسالحارتمسد

سفيادبنالحسنم@د

1الدارميمد 5،72 26؟6

الافعيمسند
للقصاعيالشهابمد
مسد

1الطيالسي 8،69 3،100،22 6،22 6.،7

1للديليم@سندالمردوس ، 7 1

لمسلمالرحالعلىالكميرالمسمد
لل@خاريالكبيرالمس@د
المسنديمسند

محلدبنمسندلقي

عدمسند
حميدبن

اللهعدمسند
العسميموسىبن

المدييلنعليمسند
للس@انيعليمسند
مالكمسد

داودلأبيأن@بن

للنسائيمالكمسند

كيالواردة
لكتا@ا

2 6

7 ،

8

1 0 4،33

1،82 6،2

1 8

،

2 6

3،66

2،63

4،4

، 1

1

2،64

2 ، 8

2

2



الكتا@فيالواردةالكتبفهرس

ولكتا@ا
لمؤلفا

المرورينصرمحمدسمسند

للنائيراذانلنمنصورمسمد
حمادلننجممشد

م@د
الحمانييحى

شيمةبىيعقوبم@د

للصاغاليالأنوارمثارق

عياصللماصالممنمارق

م@نالح
لحسلموضحهوالورىمالك

للدهيالسبةمستبه

للطحاوىالانارمشكل

مصاليح
للمغويالسة

شيبةأبيابنمصنف

الفريابيمصنف

أصعبىالقاسممصنف
الرراقعدمصمف

وكيعمصنف

قتيبةلالن

الأهلسمعاشرة

للخطابيالسننمعالم

للأخمنىالقرآفىمعاني

المعتمد

الأعرابيلنسعيدأبيمعحم

لاقوتالأدباءجم

للسلفيالسمرمححم

معجم
للبغويالصحالة

"،89 3،59 3،79 5،69 2،809

1 8،62 0،12 9،02 9

1 8

7 2 3

،9 3

2 9

1 1،2

4 9 5

5 8،48 2



لواردالكتبافهرس

والؤلفالكناب

للطبرايالصغيرالمعجم

سطالأ@الطبراليمعحم

1الكبيرللطبراليالمححم ، 7 5 8 ، 6 5 6 ، 3 8 4 ، 8 5 ، 8 18،0

للمعويالمعجم

داودلأيلأولا@امعرله

للحوزحانيالرحالمرفة

سيدهلاشالصحا@ةمعرلة

سعيملأديالصحالةمعر@ة

الموقو@علىالوقو@معرلة

الأصهانيلعيملأليالحاكمكتا@علىالحديتعلوممعردة
1الحاكماللهعدلأبيالحديثعلوممعرفة 2 ، ، 1 2،36

للميهقيالمعرفة

للعسويوالتاريخالمحرفة

السبكيللتاحالنعممعيد

إسحاقاسمعاري

إسحاقلاسالمعازي

البرعدلاسالمماري

ب@لموسىالمعاري
عقمة

للدهيالصعماءفيالمعي

للزمخشريالممصل

للؤطيالمفهم

ححرلاسالمققر@

الدنياأليلاسالشطانمكائد

المغداديللخ@المهملبياد@يالمكحل

الأرديالمتحلأليأبيهاسماسحهوالقمن

3 8

6 5

9

،

3 8 4

،6 2 8

،83

8 0



الكتا@فيالواردةالكتصفهرس

الصمحةوالؤلصالكتاب

1الحاكمعداللهلأليالا@عيناف 0 0 5

1لل@يهقيالافحيماف 0 0 7

8"9للساحيالمناف

1الحارودابنمشقى 8 6

1أصعدنالقاسممنتقى 8 6

6للموويلمنهاخا 7د3،4 8

للقسطلاليالحدبتعلوم@يالمنهح
5 2،75 29.5 3،55 7،25 8 1

1حماعةلاب@الرويالمهل 7،32 8،22 3،52 3،96 7،38 9 8

زيللشيرالمهد@ا
8 6 0

2الجورىلاسالموصوعات 0،22 4،44 2،94 3،04 3،14 4،46 2 3

1ذثألياب@موطأ 8 7

القاسماسموطأ
4 73

و@781اسموطأ

مصع@581أبيموطأ

1لمالكالموطأ 4،01 4،11 4،21 5،21 5 1"أد7"5 5 8"

1 8،712،22 6،22 9،33 2،63 2،73 8،93 9،6

4 7،25 8،997،18 5،991،919،29 2،79 3 6

للذهيالميزان
9 4 ، 4 8 لم،5615.537،208،8

"01

داودلأيوالحنسوخالاسخ
1 0 0 3

ححرلاسالعكرنخبة
2 4،72 5،32 7،92 8،23 6،74 5،24 9،3

7 8،84 40،14 60،14 0،15د"80،1 20،1

مسصأبينسحة

حيارلأبيالمصار
5 8

حجرلاسالفكت

2 2 5 ، 1 4 2 ، 1 1 5

للزركتيالنكت
2 9،24 1،24 2،54 2،64 5 2

للعراقيالنكت
0 7،11 3،10 7،47 9،79 2



@*لأ

والمؤلفالبهاب

الأتيرلابنال@هاية

الدلياأيلابنالنية

للبخاريالهبة

ححرلابنالساريهدي

بكربنللوليدالإجازةتجويزفيالوجازة

للبخاريالوحدان

للعسكريالوحدان

لمسلمالوحدأن

للعلانيالمعلمالوشي

زبرلابنالوفيات

قانعلابنالوفيات

القطانلابنوالإيهامالوهم

فيالواردةالكتبفهرس

"8،7

الصفحة

3 9

9 8



اكهرس
لمحتويات

المحتوياتفهرس

الرعرع

الأول:

اليوطيدالحافظالتعري@

وشأتهمولده

وشيوخهدراساته

وعلمهنحصيله

السيوطيمؤلفات
يهوالطعونمنانسته

النوويلإمامداالتريف

ونثاتهمولده

شيوخه

مذتهتلا

دهجتهاأ

مسموعاته

وأخلاقهصفاته

بالمعروفالأمرديوالأمراءالملوكمعمواقفه

تصالجفه

تهوفا

الثافيالمبحث

بالكتابالتعريف

@بز@

2



بخ@لأ-
لمحتوياتافهرس

الوصرع

الشوطيإلىنجةوصحةالكتا@،اسمتحقبقأ-
وصدرهمصا-2

ردها

3-
مهح

وتقويمهالكتا@

اليها@علىالماحذ

التقريىعلىالتحاويوشرحالسيوطيشرحبينالمقارلة-4

الكتا@طعات-5

الحطيةالأصولوصف-6

7-
الكتابتحقيق@يالعحلمنهج

المؤلفمقدمة

دوائدفيهامقدمة

يتبعهوماالحديثعلمحدفيالأولى:

والمسمدوالمحذثالحالظحدفيالاية:

م@
الحمطمعنىفيالاسطألط

مما
الحماظحفطقدر@يروي

منأولالنالثةالفاندة
ص@

الاصطلاح@ي
الحديثعلومأنواععددالرابعة.

الصحغالأول:الوع
للصحيحتعريفهالخطابيماقشة
كالثدودالنكارةل@ييثترطلملمادا

هاالدودمنمراده

الصلاحابنعارةماقثة
معللأ"ولا"

الصحيحتعريفيدخلا@يلمإسنادبلالالقبولوالمخلقىلعيرهالصحيح
صحيحإسنادلهويىلالقولالحتلقى

التري@علىلالمتواترالاعراص

لعيره؟الصحيحأيى

لينيمرقلاومسلممسلم،كلاممأحودصللصحيحالصلاحالنتعري@

1والمكرالاد 2



لمحتوياتافهرس
ئبمع

وضوعل@ا

ديهاالمحتل@الصحيحشروط

الإطلاقعلىالمتونأصع

حميمهلأبيالثا@عى،مالكصروىصأحلأدعلىمغلطاياعتراص

لقحيواو@ب@وا

الووييدكرهالمالأسالدأصحليأخرأقوال

للدأولصحابيالأسانيدأصح@يالقولتخصيص

اصطرا@أوشدودمىماحلاحيتبالأصحيةالإلساديوصفإنما

أحمد
سمع

"مالكموظأ"
@يلحرحولمالنالعىم@

حدتاإلامه"مسده"

احدوا

ديالأحاديثأصحبعصجمعالعراقيمحاولة
الأساليد"تقرب"

البابديشيءأصح

الأسانيدأوهىأين

منأولمالك
منأولوالخاريبعيره،وخلطهالصحيحصنف

صنص

المجردالصحيح

الحاريعلىمسلمافصلمرتولتوجيه

وملمالححاريبينسوىمنقول

تقديم
الكفآصحعلىالأساليدأصحمسألة

ليمسلمذكرهمارب
صحيحه"مقدمة

"
أقسامنلانةالأحادبتفشمهمى

دعصعنمسلمروايةأسباب
فيالصعماء

"
صحيحه

"

الحاكمعندأقسامعترةالصجح

الأصولثيماجهابنسننالمص@إدحالعدم

صصالتيهيالصعرىالنسائيسس
الكرىلاالستةاليه@

الصلاحابنعارةلاقدهمهديالوويتعف

البحاريمسلمفهوالقما

ترتي@
"

"حباناسصحيح

مخترع

"

خريمةابىصحيح
م@مرتةأعلى"

"

حاد"النصجح

لينورت@هالموظأ""
السةف

لصمحة

1 3

1 5

1 5

1 6

1 7



لمحتوياتاكهرس

العوصوع

والتحريجالعروعدالاحتحاجومقامالروايةمقامسنالفرق

المستحرحفوائدمنالنووييدكرهلممااستدرأك
بالمستدركيخصلا

الصحيحيى""

"المراد@

عيرهدونالمسمدمنفيهماالإطلاقعدالبخارياصحيح

الصحيحمراتبمىالوويأوردهماعلىولحوهبالمتواترالاعتراص
والحاكمحبانواسخزيمةابنعليهاتفقمامسلملعدأصحها

الصحغأقسام

ومسلمالبخاريسرطتحقيق

"الأئمةسروطاعلىالتنبيه

راويعنالرواةلطقاتوتحلقهللحارمي،

الاصل

ديفيهاالمتكلمالأحاديت
"

"الصحيحش

لصحبةالمقطوعواسثناؤهاص

فيهما

أقسامعثرةإلىالصحيحالحاكمتقسيم
المتأخرةالأعصارفيوالتضعيفالخسين

وروايته؟سماعهعلىلالحديتالحمليتوق@هل

الحسنالثاني:النوع

للحسنالترمديتعريفماقثة

الحسىمرات

لعملعملهوتشبيههداودأبيسكوتشأنفيالاسسيدابناعتراص

مسلمالإمام

"الحسنمطانمن

الدارقطنيسنن
"

"أحاديثعدة
داود"أبيسنى

الأصولالكتمرايامن

فيالصحةأحمدسرطهل
"؟مسمده"

"إسحاقمسد"رتبة

مسد()رتة

@الدارمي

البرار"مند"حال

1 9

3

0

2 1

2 3

2 6

2 6



لمحتوياتافهرس

الموضرع

المساندصئفمنأولهل
الطالسي

3

والمئمبهوالابتوالححؤدوالمحفوظوالمعرو@والصالحوالقويالجيد

الضعيفالثالث:النوع

الواهيةالأحاديثديالجوزيابنتصنيف

المسندالرابع؟النوع

الفتصلالخاص:النوع

المرنوعالادص؟النوع

الموقوتالسابع:النرع

الريعحكملهالذيالموقوف

معالقولعلىالاتتصار
القائلحذت

"رواية"ةالحديثفييقولآنكرهمن

لألسا@يتعلقبماالر@عحكملهالذيالصحاليتفسيرالحاكمتخصيص

ونحوهالزول

مرفوغايكونفلاالزولبالراوياستنبطإذا

كتا@فيالتفسيروأثارأحاديثبجمعالسيوطياعتاء

حجرابنتقسيم
وحكمصريحإلىوالتقريريةوالفعليةالقوليةالسنة

المقطوعمن:انالنوع

فيالموصليحفصآبيطريقة
المقطوعمظانوذكر"الوقوفمعرفة"كتاله

الئرسلالتاسع:النوع

موصولحديثهوتابعيمرسل،حديئهصحابي

للإرسالالقطانابنتعريف

الثالعيعدالمرسلحكم

للمرسلالعاضدالمسند@ثرط

المرسليحضدمماالأصوليونزادهما

مطلقاللمرسلالباقلاليرد

المرسلسوىدليلالبابفييكنلمإذا

ةعروهيبالمرسلالاحتجاجفيالاقوالملخص

2 7

2

3 0



@ج
لمحتوياتاكهرس

الصفحةالموفرع

العلة
ومسرذالادعيدي

3لهالشالجنوقبولالمرسللعده 1 1

ليالمراسيلتدورعليهممى
3ال@لداد 1 1

3التخعيلراهيم@المصريالحسىمراسيلفيالقولتمصيل 1 2 0 0 0

3سبقم@يخرالابيممنجماعةمراسيل@يالقولتمصيل 1 4

ديالتيالحرسلةالأحاديث
"

مسلمصحيح
"3 1 6

3المراسبلفيالمصمود 1 7

3المنقطعالعاشرالنوع 1 9 0

المنقطعةالأحاديث
دي

"

مسلمصحبح
"3 2 0

3الفعضلعنر:الحاديالنوع 2 5

3يصلهلموماالموطا""للاغاتوصلفيالرعبداستصني@ 2 7

3الإلساد؟أول@يوالمعصلالمحقطعيكودهل 2 8

3والمرسلوالمقطعالمعضلمطادمن 2 9

"أن"استعمال
ع@و"

33والمعارلةكدالمثارقة" 5

ابنلوعوأدردهاالعراقيوححعهاالمعلقأحكامفزقاوالوويالصلاحاش

جصاعة

سي@لاتعارض
3أخرىالصحاليعلىوموقوفامرةوردمر@وعاما 4 1

عر:الئانيالوع

3ريضالمطلدلير 5 2

3لالتدلبىأهلهاالمشتهراللاد 53

التدلي@353حرمةعدمعلىالدلل

الاذعئر.افالتالنوع
3 5 4

3الصححلأفرادوالحاكمالخليليعلىالاكراضعلىإيرادان 5 8

3المنكرمعرفةعئر.الرابعالنوع 6 3

الحافطتفريق
بيى

3والحمكرالاذ 6 6

والمعرو@763المحموط

قولهم.
3الحديثذلكصسفيميدلا"@لانرواهماأ@كر" 6 7

3والواهدوالمتابعاتالاعتارمعرفةعثر؟الخامرالنوع 6



لمحتويا@افهرس

لموضرعا

وحكمهاالئقاتزياداتمعرفةعر:السادسالنوع

من
النتاتاداترأمنة

الأفرادمعرفةعئر.السابعالنوع

ليهاصتفومنالألرادمظاد

المحللعنرةالئامنالنوع

العللفيصت@ماأجل

المضطربمر:التاسعالوع

أحباناالحس@ولاالصحةبا@يلاوالقدوالدودالاضطرا@

المضطر@فيالمصنفات

المدرجالعشرون.النوع

المدرجأقسامتفصيل

الموضوعوالعشرون:الحاديالنوع

الحديثبوضعالمعروفينالكدالينأسهر

السوردضائلفيالباطلةالأحاديثبعض

ما
السورفضانل@يصح

موضوعةأحاديثمنفيهاماكلالتيالموضوعاتلعض

المقلوبوالعشرون:الثانيالوع

)المعكوس(المتنمقلوب

للاختارالقدتعمدحكم

قصدا.لاغلظاالقلب

لمتروكاالحديت

الضعيفأنواعترتب

حديث:فيالمطلعالاقدقول
"أعرفهلا"

منلعض
حديث@يهيصحلمفيماصمف

قولهم:معنى
لهاأصللا"

لهوالعملالضعيفالحديثروايةشروط

النرع
بهيتعلقوماروايتهتقبلمنصفةوالحشرون:التالث

@-

4 5



لمحتوياتافهرس

الموصوع

لييكودالوهم
الكتابةوفيالقولوفيالحمظ

الإمام.قولحكم
"أتهملامنأخرني"

المةتعجي@
والتالعي:مالكقول@ي

"
"النتةعن

الحديتصحةعلىلدللاأمور

الشيحادلهموخرجواحدعنهميرولمالذينالرواة

@صحهلهممن
الحماظ

"الصجحش"رواةمن

عندمعرولونوهم

غيرهم

من
الحفاظ

لحس@الساءللجهالةمنضع@م@جميع

ما
فيوقع

"

مسلمصحيح
"

رجالهابعضأطمأحاديثمن

يرولمإداالمشدعروأيةقول
ووعهيقؤيما

الدعاةبالصتدعةاليخيناحتجاح

الرافضةروأيةتقبللا

بالمبتدعةملحقودوالمنطقبالعلسمةالمشتعلود

"الصحيحي@"صاحبالهوخرتيبدعةزميمن

والتهادةالروايةسنالفرق

النحاةومدهبالمحدئينمذ@
"راهويه"نحو:صمطفي

مىأقل"الصدقمحلهأ"تيما.
عدوق"

"
المخاريعند"عنهسكتواو"لطر"،يه

تتحرأالعدالة

لحديثار@مفا

ضبطهوصفةوتحملهالحديثسماعكيفيةوالعشرون:الرابعالنوع

النحاةمداه@
لي

ونحوهسماعا"أجرنا"

توع
الأداءألماظ

بنفسه..الأصمقراءةوجوارسميعابالسماعالمتحملكوداشزاط

حلا@علىالعرضدودالإجارة
@ي

ذلك

علىالسماعحكمفيوتكودالإجارةتخللهاالسماعصورمنعورة

السماع

لصفحة

2

5 6



لمحتوياتافهرس

-؟
"-

ال@وفرع
الصفض

والحملوالكالرللمجنونالإحازة
5 7 4

المجارقلمرالإحارةفيالقوليثترطلا
5 8 2

وأركانهااصطلاخاالإحازةتعريف
5 83

6وضطهالحديثكابةوالعثرون:الخامىالنوع 0 9

6المكسورةوالهمزةالكلمةآخرفيوالهاءواللامالكاتصبط 1 9

يجمع
هكلدكرهعد

ليى
والقلملاللسادالصلاة

6 2 4

الحديثروايةصفةوالحشرون:السادسالوع
6 4 8

6لالمذكورمتعلقةتكنلمإداديهامشكوكزيادةحذتيجوز 6 4

فييجور
يمدلمن@الحديثلبعصالاكتماءالأطرافكتالة

6 6 4

التحيدكرهلمإذاونحوهالسماعتارلخزيادةيممع
6 7 4

فييحذفمما
لاالخط

ير
6"أنه"لفظة.اللفظ 7 6

حزيمةالنعدالسدعلىالحديثتقديم
6 8 0

6المحذثادابمعرفةوالعشرون:السابعالنرع 8 8

كفايةفرضالسماعديالمشتركينمنالإسماع
6 9 2

الحديثطالبادابمعرفةوالعثرون:الثامنالنوع
7 0 7

النوع
ان

والنازلالعاليالاسنادمعرفةالعنرون:سع
7 2 9

يخه؟المحتمعال@نيحلعدالإلساداستواءينترطهل
73 7

صاحبيإلىالعلو
ومصنفي"الصحيحين"

المشهورةالكت@
7 4 0

العلوأقساميهاجتمعحديت
7 4 1

الحديثمنالسشهورالثلاثون:النوع
7 4 6

ومنوجودهكئرةوتقريرالتواترعزةدعوىفيالصلاحابنعلىالرد
صتف

المتواترأتسام
7 5 5

والعزيزالنريبوالئلاثون:الحاديالنوع
7 5 7

منمهوراعرلزاالحديتيكودقد
7 6 2

الحديثفريبوافلا"لون:الثانيالنوع
7 6 3

النوع
المسللواثلالون:الثالث

7 6



لمحتوياتافهرس

الديخا..فيملل

ومشوخهالحديثناسخوالئلائون:الرابمالنوع

المصحفمعرفةوافلاثون.الخامىالنوع

لي@حجرالنتمريق
والمحز@الحصخ@

"الضحي@"كتاب

فيالتيحتىالحلماءتصحيفاتكلجحعللدارقطني
لقرآدا

وحكمهالحديثمختلفمعرفةوافلاثون:الادسالنوع

ديالترجحدعضهممنع
الأدلة

العملعىيوق@مرححيوجدلمإدا

لاالمحتهدظنإلىبالسةلخللهوإنماالتعارص
الأمرنفم@لي

الحديتمنالمحكم

الأصايدمتصلفيالمزيدمعرفةوالئلاثون:السابمالنوع

إرسائهاالخفيالمراسيلوالئلاثون:الئا@الوع

!@الصحابةصعرفةوالئلالون:اتاسعالوع
ريحباأ"صحط

صحفيو""،
"

للصحاليأخرنعربمات
الهمديرت@حال

@يالسب@
الصديقبكرألوروىماقلة

بيىالتفض@ل
وعالةفاطمة

كسث@أزواجهأفصل

عداسمهمىالتايرولاالصحالةدييى

الرحيم

@الابعينمعرفةالأربعون؟النوع
ا

حسارببالتايعمخصوصالتالعيمطلق

صالتالعسأول
ئا

التالعيىلأتباعنوغاالحاكمأفرد

الأصاغرعنا@ابرروابةوالأربعون:الحاديالنوع

القرينوروايةالمدتججوالأرب@ون.الئانيالنوع

الصفحة

77

7 8

7 8

8 1

8 2

8 2

8 4



لمحتوياتافهرس

@

االموضوع

واحدحديتليالأقرادمنجماعة

ةالإخومعرفةوالأربعون:الثاكالنوع

مى@سعةأكرمقردأولاد

وصحوهاحرواكلهمالسهمىالحارتأولاد
ا

صحايكلهمالإخوةمنعرالأربعةإلىالمانيةمال

الأبناءعنالآباءروايةوالأرب@ون:الرابعالنوع

أبائهمعرروؤاالآباءمنجماعةذكر

آبانهمعنالأبناءروايةوالأربعون:الخام@النوع

حدتهاعنآمهاعنالمراةرواية

ماتباعدائانعنهالروابةفياشتركمنوالأربعون.السادسالنوع
بين

اوفاتيه@

يرولممنوالأربعون.السابعالنوع
واحدالاعنه

مخنلفةصفاتأوباسماءذكرمنمعرفةوالأربعون:الثامنالنوع

المفرداتمحرفةوالأربعون:التاسعالنوع

تمييزه
لصناحا"

"
عى

لصحاا"
بحي

"

الأنسابفيرالعقسمهنايزادأنينبغي

فيالخمسون.النوع
والكنىالأسماه

بالأسماءالمعرونينكنىمعرفةوالخمسون:الحاديالوع

الألقابوالخمسون:انانيالنوع

والمختلفالمؤنلفوالخمسون:الثالثالنوع

والمفنرقالمتفقوالخمسون:الرابعالنوع

حديثفيالرواةبعضمىوقعتغييرعلىالتنه
"

حاد"اسصحيح

سأن@
عنرةمالك

@يالمصنفات
القسمهذا

بهالتاوالخمون:الخاس@النوع

ايزونالمت@والن@سبالايمفيال@تشابهونوالخمسونالسادسالنوع

والتاخيربالتقديم

8

8 5

8 5

8 9

9 6



ج@1
ض

المحتوياتفهرس

المرصوع
الصفحة

9آبائهمفيرإلىالنوبين@رفةوالخ@سون:السابعالنوع 6 4

97ظاهرهاخلاتعلىالتيالنسبةوالخمسون.الثامنالنوع 1 0 0

97المبه@اتوالخ@سون:التاسعالنوع 4

ماالسياقمنالمفهوم
يصرحلم

داسمه.
مبهم

9 8 4

9والرفياتالتواريخالستونالنرع 8 5 0

9القتلفيالاسأعرف 9 4

9لسةوحرينماتةبلوغفيوحسائاحكيخاشاركواالصحالةمنجماعة 9 6

9الكعحةحو@فيحكيممولد 9 8

1"الأردحة.غيرالمتبوعةالمذاه@أصحا@من 0

ا"والضعفاء8.الثقاتمحرفةوالستون:الحاديالنوع

1الراويتقةتعرتكيف 0 1 2 3

المجروج@2101طقات

منوالستون:الثانيالنوع
خلط

1الثقاتمن 0 1 4

1"والرواةالعلماءطبفاتوالشون:الثالثالنوع 0 3

3،21المواليمعرفةوالستون:الرابعالوع

1وبلدانهمالرواةأوطانمعرفةوالتون؟الخاصالنوع 0 3 5

ا"الانا@73فيالمصنفات

1والمعنعنالمعفقوالستون.والسابعالسادسالنوع 0 3 8

1وال@زيزالمتواتروالتون:والتاسعالثامنالنوع 0 3 8

1المستفيضالسبعون:النوع 0 3 8

1والمعروتالمحفوظوالسبعون:والئانيالحاديالنوع 0 3 8

1المتروكوالسبعون:اثالثالنوع 0 3 9

1المحزتوالبعون.الرابعالنوع 0 3 9

1التابعينأتباعمعرفةوالسبعون.الخامرالنوع 0 3 9

بعضعنبعضهمالصحابةروايةوالسبعون.والسابعالسادسالنوع

1بعضعنبعضهموالتابعين 0 4 0

1الصحابةعنالتابعينعنالصحابةرواهماوالبعون.الئامنالنوع 0 4



افهرس
لمحمويا@

كنتهوافقتمنمعرنةوالثمانون:والسبعوناقاسع
وعكهأببهاصم

زوجهبخةكبةوافقتمنمعرفةوالثمانون:الحاديانوع

أيهاسمئجهاسموافقمنمعرفةوالئمانون:الثانيالنوع

وجدهأيهواسماسمهاتفقشمعرفةوالثمانون.انالثالنوع

اسمهاتفقمنمعرفةةوالئمانونالرابعالوع
شيخهوشيئشيخهواسم

عهوالراويشيخهامماتفقمنمعرفةوالث@انون:الخاصالنوع

وكنيةاممهاتفقمنمعرفةوالئمانون:السادسالرع

نشهاسمهوانقمنمعرفةوالثمانون:السابعالنوع

انالوع
وانا.الرجاليخهالثركالتيالأسماءمحرفةوالثمانون:من

الحديثأسبابمعرفةةوالئمانونالتاسعالنوع

المتوننواريخمعرفةالتسعون:النوع

واحذاحدبئاالايرولممنمعرفةوالتعون.الحاديالوع

منمعرفةوالتسعون:الئانيالنوع
عنهأسند

فياتوا@الذينالصحابةمن

بم@تالنييحياة

الحفاظمعرفةوالتعون.كاتالوع

1 0 6



ا@@إآ9أي@



ثما




